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1 березня під головуванням Івана Гальченка відбулося виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки, культури у Диканський та Гадяцький райони.
Депутати ознайомилися з матеріальною базою обласних комунальних закладів освіти та
культури - Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського
району, Розбишівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Гадяцького
району, Гадяцького дитячого будинку, Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату I-III
ступенів ім. Є.П. Кочергіна, Гадяцького училища культури.

Як було відмічено депутатами, за останні роки створена потужна матеріальна база,
завдяки якій усі навчальні предмети викладаються у спеціалізованих навчальних
приміщеннях, предметних кабінетах, забезпечених необхідною педагогічною
літературою, комп’ютерною відео- та аудіотехнікою, інтерактивними дошками. Шкільні
заходи та свята проводяться у відремонтованих та обладнаних на належному рівні
актових залах. Вихованці шкіл-інтернатів забезпечені п’ятиразовим харчуванням,
необхідним одягом, взуттям.

Протягом останніх років здійснена значна робота по зміцненню матеріальної бази
медичного обслуговування. Так, наприклад, у Розбишівській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернат за обласні кошти була придбана сучасна медична
апаратура: апарат для електрофорезу, тубус- кварц, апарат ароматизатор для залу
аромотерапії, апарат “Біоптрон”. З 2007 року у школі почала працювати кімната ЛФК, яка
оснащена сучасним корекційним обладнанням.

По закінченню виїзного засідання депутати Ірина Балибіна, Тетяна Капліна, Володимир
Беседа, Микола Несен, Руслана Крайнова та Петро Ворона одноголосно підтримали
пропозицію Івана Гальченка щодо подальшого проведення виїзних засідань постійної
комісії, з метою детального вивчення ситуації та проблемних питань на обласних
комунальних закладах осіти, науки та культури; запропонували продовжити дію
трудового контракту з Литовченко Катериною Іванівною, директором Розбишівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Гадяцького району, з 23.04.2011р.
строком на 1 рік; розглянули проект обласної Програми “Попередження виникнення
аварійних ситуацій в окремих загальноосвітніх навчальних закладах області на 2011 рік”.
За даними заступника начальника Головного управління освіти і науки
облдержадміністрації Світлани Горбаньової, обсяг фінансування програми з обласного
бюджету складає 1млн. 642 тис. грн. на будівництво топкової у ЗОШ № 7 м. Миргорода
та реконструкцію будівлі Гоголівської ЗОШ Шишацького району. Члени постійної комісії

1/2

Виїзне засідання постійної комісії з питань освіти, науки, культури
Середа, 02 березня 2011, 14:26 -

вирішили детально вивчити ситуацію на даних об’єктах та перенести розгляд проекту
програми на наступне засідання.
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