ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», заслухавши звіт директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
звіт про виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки,
затвердженої рішенням дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від
23 грудня 2016 року № 316 (зі змінами), що додається на 7 аркушах, взяти до відома.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання
другої сесії обласної ради восьмого
скликання
22.12.2020 №
Звіт
про виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017  2020 роки
Програма „Опікуємося освітою” на 20172020 роки (далі – Програма)
затверджена рішенням пленарного засідання 12 сесії Полтавської обласної ради
7 сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 у рамках впровадження
реформ, базового „Закону про освіту”, концепції „Нова Українська школа” та
Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року.
В рамках виконання передбачені Програмою заходи сприяють вирішенню
питання підтримки обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, які
щорічно беруть участь більше, ніж у 30 різноманітних Всеукраїнських
конкурсах. Учні області систематично здобувають призові місця на VI етапах
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка.
Так, у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році брало участь 2211 учнів,
переможцями стали 1057 учнів (дипломів І ступеня – 99, ІІ ступеня – 345,
ІІІ ступеня – 613); у 2017/2018 навчальному році – 1602 учня, переможцями
стало 797 учнів (дипломів І ступеня – 101, ІІ ступеня – 292, ІІІ ступеня – 444);
у 2018/2019 навчальному році – 1602 учні, переможцями став 781 учень
(дипломів І ступеня – 99, ІІ ступеня – 256, ІІІ ступеня – 426), у
2019/2020 навчальному році – 1587 учнів, переможцями стали – 794 учня
(дипломів І ступеня – 99, ІІ ступеня – 271, ІІІ ступеня – 424).
Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів представляють Полтавщину на фінальному ІV етапі, зокрема
в 2017 році серед 75 учасників від області – 40 переможців (дипломів
І ступеня – 7, ІІ ступеня – 12, ІІІ ступеня – 21); у 2018 році серед 86 учасників –
47 переможців (дипломів І ступеня – 9, ІІ ступеня – 14, ІІІ ступеня – 24);
у 2019 році серед 91 учасника – 51 переможець (дипломів І ступеня – 9,
ІІ ступеня – 22, ІІІ ступеня – 21). У 2020 році ІV етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад скасовано через поширення в Україні гострого
респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусною
інфекцією SARS-CoV-2.
Учні закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, та вчителі, які їх підготували, отримують грошові
винагороди:
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2017 рік: диплом І ступеня – 0,7 тис. грн, ІІ ступеня – 0,5 тис. грн,
ІІІ ступеня – 0,4 тис. грн, учителі та науковці – 0,6 тис. грн; разом із
урахуванням податків – 94,4 тис. грн;
2018 рік: диплом І ступеня – 0,9 тис. грн, ІІ ступеня – 0,8 тис. грн,
ІІІ ступеня – 0,6 тис. грн, учителі та науковці – 1,0 тис. грн; разом із
урахуванням податків – близько 1200,0 тис. грн;
2019 рік: диплом І ступеня – 1,1 тис. грн, ІІ ступеня – 0,9 тис. грн,
ІІІ ступеня – 0,8 тис. грн, учителі та науковці – 1,2 тис. грн; разом із
урахуванням податків – близько 1422,1 тис. грн;
2020 рік: диплом І ступеня – 1,3 тис. грн, ІІ ступеня – 1,2 тис. грн,
ІІІ ступеня – 0,9 тис. грн, 130 учителі та науковці – 1,5 тис. грн; разом із
урахуванням податків – близько 172,1 тис. грн.
На розгляд журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України подано
667 робіт. Визначено переможців у 12 наукових відділеннях конкурсу-захисту.
Загальна кількість призових місць у 2019/2020 навчальному році становить 338,
із них: І – 72, ІІ – 117, ІІІ – 149.
У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії
наук України в 2019/2020 навчальному році взяв участь 51 переможець ІІ етапу
конкурсу-захисту. За підсумками проведення Всеукраїнського етапу конкурсузахисту Полтавська область увійшла в п’ятірку кращих областей України за
кількістю переможців (32 особи).
Завдяки Програмі обдарована учнівська молодь Полтавщини (1260 осіб)
щороку проходить підготовку під час навчально-тренувальних зборів на базі
Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІІІІ ступенів при
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. У 2020 році
такі навчання проведено з використанням дистанційних технологій для
339 учнів 89 класів із 5 навчальних предметів (хімії, інформатики, фізики,
української мови й літератури, історії).
Завдяки реалізації заходів програми вчителі області беруть участь у
Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”. Так, у 2018 році взяло участь
69 учасників, у 2019 – 67, у 2020 – 81.
У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського щороку проходять курси підвищення кваліфікації
понад 5 тис. педагогів.
Реалізація Програми дозволяє забезпечити видання Полтавським
обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
М. В. Остроградського науково-методичної літератури.
Працівниками інституту було видано: у 2017 році – 11 найменувань
науково-методичної літератури обсягом 112,6 умовних друкованих аркушів та
загальним тиражем 2150 примірників, зокрема 4 номери науково-методичного
журналу „Постметодика”, на загальну суму 85,00 тис. грн; у 2018 році –
10 найменувань науково-методичної літератури обсягом 140 умовних
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друкованих аркушів та загальним тиражем 2400 примірників, у тому числі
4 номери
науково-методичного
журналу
„Постметодика”
тиражем
900 примірників на загальну суму 90,00 тис. грн; у 2019 році – 7 найменувань
науково-методичної літератури обсягом 61 умовний друкований аркуш та
загальним тиражем 1050 примірників, у тому числі 1 номер науковометодичного журналу „Постметодика” тиражем 300 примірників на загальну
суму 93,00 тис. грн; у 2020 році (на кінець листопада) – 2 найменування
науково-методичної літератури – 2 номери журналу „Постметодика” обсягом
20 умовних друкованих аркушів тиражем 600 примірників на загальну суму
32,00 тис. грн.
Усього за 4 роки виконання Програми для науково-методичного
забезпечення регіонального компоненту освіти надруковано 30 найменувань
науково-методичної літератури загальним обсягом 333,6 умовних друкованих
аркушів тиражем 6200 примірників та загальну суму 300,00 тис. грн.
У 20172020 роках увесь тираж друкованої продукції Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
М. В. Остроградського безкоштовно розповсюджений серед педагогічної
громадськості області.
Із метою підвищення якості вивчення математики в Україні
2020/2021 навчальний рік Указом Президента визначено Роком математичної
освіти. План Року математичної освіти передбачає заходи, покликані здійснити
рівний доступ учнів до вивчення математики й застосування сучасних
технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення
освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та
її застосування в житті, популяризувати математичну освіту.
У період із 23 по 25 жовтня 2020 року проведено перший обласний
тренінг із питань розвитку математичної освіти для вчителів математики.
74 викладачі математики, що стали тренерами-педагогами, до
30 листопада проводять другий етап тренінгів на рівні міста/району/ОТГ, якими
мають бути охоплені близько 1400 вчителів, що забезпечують викладання
математики в області. Станом на 24 листопада 2020 року тренінги провели 54 %
тренерів-педагогів (40 осіб).
26 вересня 2020 року проведено перші обласні змагання „Математичний
Занзібар” для учнів закладів загальної середньої освіти, спрямованих на
розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів у
дистанційному форматі. У змаганнях взяли участь 96 команд (576 учнів) з
адміністративно-територіальних одиниць області, серед яких 69 – початкової
ліги (68 класи, 72 % учасників) та 27 – середньої ліги (9 клас, 28 % учасників).
У кожній лізі визначено по 3 команди-переможці. Відповідно до Програми
учні-переможці та керівники команд отримали грошову винагороду в розмірі:
І місце – 0,2 тис. грн, ІІ – 1,5 тис. грн, ІІІ – 1,0 тис. грн.
У зв’язку із запровадженням протиепідемічних заходів унаслідок
поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого
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коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, у закладах освіти запроваджено
дистанційну та змішану форми навчання.
З ініціативи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації створено
Центр підтримки дистанційної освіти і цифрової грамотності у Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
М. В. Остроградського. Проведено тренінги обласного рівня для координаторів
дистанційної освіти рівня району, міста, об’єднаної територіальної громади,
представників закладів загальної середньої освіти щодо надання якісних
освітніх послуг із використанням дистанційних технологій. Підготовлено
141 координатора, які провели ряд тренінгів для педагогічних працівників у
закладах загальної середньої освіти області.
У жовтні 2020 року проведено тренінги для педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти Зіньківського, Лохвицького районів,
Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району, Комунального
закладу „Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської
області”, Гадяцького ліцею ІІІІ ступенів № 4 імені Лесі Українки.
Підготовлено 183 особи.
Запущено сервер для обласного репозитарію освітніх матеріалів для
дистанційного компоненту освітнього процесу в закладах загальної середньої
освіти (використано програмне забезпечення DSpace).
У 2017 році для виконання завдань Програми було передбачено кошти на
придбання шкільних автобусів для опорних навчальних закладів „Зіньківська
спеціальна школа-інтернат ІІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради
Полтавської області” та „Скороходівської загальноосвітньої школи
ІІІІ ступенів Скороходівської селищної ради” в сумі 1700,0 тис. грн, а також
на придбання засобів навчання (кабінетів фізики, хімії, біології географії,
математики з цифровими вимірювальними комплексами) для опорних
навчальних закладів „Зіньківська спеціальна школа-інтернат ІІІІ ступенів № 1
Зіньківської районної ради Полтавської області” та Омельницького ліцею
виконавчого комітету Омельницької сільської ради в сумі 3600,0 тис. грн.
Фактично придбано 2 автобуси та засоби навчання для опорного
навчального закладу „Зіньківська спеціальна школа-інтернат ІІІІ ступенів № 1
Зіньківської районної ради Полтавської області” на суму 3 461,5 тис. грн.
У 2019 на виконання заходу придбання для інклюзивно-ресурсних
центрів області транспортних засобів для їх подальшого оснащення
підйомниками, обладнанням та дидактичними матеріалами з метою надання
психолого-педагогічної допомоги (на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 30 %) придбано два транспортні засоби для
Великобагачанського та Хорольського ІРЦ, використано з обласного
бюджету  1 540,0 тис. грн.
На оснащення 6 інклюзивно-ресурсних центрів області (Комунальна
установа „Інклюзивно-ресурсний центр” Кобеляцької районної ради,
Комунальна установа „Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр” Гадяцької
міської ради, Комунальний заклад „Інклюзивно-ресурсний центр «Надія»”
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відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Омельницької сільської
ради, Комунальна установа „Інклюзивно-ресурсний центр” Новосанжарської
районної ради, Комунальна установа „Інклюзивно-ресурсний центр”
Полтавської районної ради, Комунальна установа „Інклюзивно-ресурсний
центр” Зіньківської районної ради) сучасними комп’ютерним обладнанням,
наочно-дидактичними матеріалами, системами для діагностування та
тестування з метою впровадження індивідуальних програм розвитку
передбачено 18 000 тис. грн. Фактичне виконання за результатами процедури
закупівель - 17 720,0 тис. грн.
У рамках реалізації програми у 2020 році за кошти з обласного бюджету
для опорних закладів освіти придбано шкільні автобуси та обладнання для
поліпшення матеріально-технічного забезпечення на умовах співфінансування:
виділено кошти в сумі 925,0 тис. грн на придбання автобуса для Новоселівської
ОТГ; Лохвицькою ОТГ (1 100 тис. грн – 50 % від загальної вартості) придбано
автобус.
Державній спеціалізованій художній школі-інтернату ІІІІ ступенів
„Колегіум мистецтв у Опішні” імені В. Киричевського профінансовано
2,5 млн грн для придбання STEM-лабораторій, сучасної комп’ютерної техніки,
обладнання для шкільної їдальні та проведення капітального ремонту з
улаштуванням гідро- та теплоізоляції фундаментів, ґанків, заміни дверних
блоків. Фактичні видатки склали 1 694,9 тис. грн.
Для виконання заходів Програми щодо проведення ремонтно-будівельних
робіт із застосуванням енергозберігаючих та енергоефективних технологій,
виготовлення або коригування проєктно-кошторисної документації закладів
освіти міст, сіл, районів та об’єднаних територіальних громад області на умовах
спів фінансування з місцевих бюджетів не менше 50 % обсяг фінансування з
обласного бюджету у 2018 році рішенням сімнадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання від 12.07.2018 № 770 передбачено кошти в сумі 5
300,0 тис грн, зокрема для проведення капітального ремонту приміщення
спортивної зали опорного закладу „Чутівська ЗОШ ІІІІ ступенів” в сумі
355,2 тис грн та для проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту
„Реконструкція будівлі Розсошенської гімназії на вул. Шевченка 18 в
с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області” в сумі 4 944,8 тис грн.
Всі майнові комплекси закладів професійної (професійно-технічної)
освіти та 4 заклади передфахової вищої освіти, мають статус окремих
юридичних осіб, що перебувають у державній власності, зокрема, які
починаючи з 1 січня 2018 року фінансуються з обласного бюджету. Програмою
передбачено проведення ремонтно-будівельних робіт із застосуванням
енергозберігаючих та енергоефективних технологій, виготовлення або
коригування проєктно-кошторисної документації.
Це дало змогу провести капітальні ремонти та роботи з реконструкції у
2017 році у 6-ти закладах на суму 3 233,8 тис грн, також було проведено
капітальний ремонт в Державній спеціалізованій художній школі-інтернаті
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ІІІІ ступенів „Колегіум мистецтв у Опішні” імені В. Киричевського. План
521,5 тис грн, фактичне виконання 483,9 тис грн.
У 2018 році на вищезазначені цілі заплановано кошти в сумі
8 561,5 тис грн, це дало змогу провести капітальні ремонти у 4-х навчальних
закладах на суму 5146,8 тис. грн, та покращити матеріально-технічну базу в
7-ми закладах на суму 1925,4 тис грн.
У 2019 році виділено кошти в сумі 44 165,2 тис. грн, з них фактично
використано 43 391,0 тис. грн.
Проведено капітальні ремонти у 7 закладах на суму 3454,2 тис грн та
покращено матеріально-технічну базу в 27-ми закладах на суму 8 376,8 тис грн.
На придбання 34 комплектів засобів навчання для 8 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти передбачено 31 843,3 тис. грн., фактично
використано за результатами процедури закупівель  31 560,0 тис. грн.
У 2020 році для 4 навчальних закладів виділено кошти в сумі
3172,9 тис. грн, з них освоєно 994,1,0 тис. грн, а також на покращення
матеріально-технічної бази для 3 навчальних закладів в сумі 393,1 тис. грн, з
них фактично використані кошти 361,9 тис. грн.
У рамках виконання програми за напрямом 3 „Удосконалення планування
та супроводу фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічного та
методичного забезпечення, контролю дотримання безпечних умов організації
навчально-виховного процесу в закладах і установах освіти, що перебувають у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також
закладах і установах освітньої галузі в цілому” забезпечено функціонування
комунальної установи „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріальнотехнічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради.
Фактичне фінансування за 2017 рік склало 5677,0 тис. грн.
Фактичне фінансування за 2018 рік склало 7 404,4 тис. грн.
Фактичне фінансування за 2019 рік склало 8497,4 тис. грн.
Фактичне фінансування на звітну дату 2020 року склало 7 818,5 тис. грн.
Комунальною установою „Центр фінансово-статистичного аналізу та
матеріально- технічного забезпечення освітніх закладів” придбано 99 ноутбуків
на суму 1 877,0 тис. грн для вчителів опорних закладів загальної середньої
освіти та профільних ліцеїв області для забезпечення якості освітнього процесу
в дистанційному режимі та комплексного підходу до використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Одним з найбільш важливих факторів здоров’я дітей є забезпечення
якісного водопостачання, в тому числі належного питного режиму. З метою
забезпечення учнів опорних закладів освіти якісною питною водою та
покращення матеріально-технічного стану харчоблоків опорних закладів освіти
на виконання заходу програми щодо забезпечення учнів якісною питною водою
шляхом покращення матеріально-технічного стану харчоблоків опорних
закладів освіти (на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше
50 %) з обласного бюджету 2018 році фактичне виконання склало
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3150,5 тис. грн, а у 2019 році використано 493,8 тис. грн, на придбання
обладнання для Новоселівської ОТГ передбачено кошти в сумі 158,1 тис грн.
З метою підвищення поінформованості суспільства про реалізацію
програми „Опікуємося освітою” на 20172020 роки, підвищення якості
комунікації, налагодження сталого зворотного зв’язку з громадськістю, для
забезпечення можливості збору та аналізу інформації про оцінку громадськістю
ефективності запропонованих органами виконавчої влади заходів реалізації
програми, шляхів вирішення проблемних питань розвитку освіти Полтавської
області, вивчення громадської думки за напрямом „Забезпечення висвітлення
реалізації заходів програми” у 2017 році спрямовано кошти в сумі 44,8 тис. грн,
у 2018 році використано 383,8 тис. грн, у 2019 році видатки склали
383,8 тис. грн, та у 2020 році  383,8 тис. грн.
Впровадження програми „Опікуємося освітою” на 20172020 роки
сприяло вирішенню проблемних питань якими є недостатнє фінансування
освітніх закладів щодо модернізації матеріально-технічної бази, закупівлі
дидактичних матеріалів, науково-методичної літератури, фахових періодичних
методичних видань.
Із метою забезпечення функціонування освітнього процесу в області,
створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у
закладах освіти пропонуємо подати на розгляд сесії обласної ради проєкт
програми „Розвиток освітнього простору Полтавщини” на 2021  2025 роки.

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення обласної ради «Про виконання програми
«Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки»
Розробник проєкту рішення Департамент освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: дотримання вимог пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
1. Підстава розроблення проєкту рішення.
Проєкт рішення розроблено з метою реалізації повноважень обласної
ради щодо заслуховування звітів про їх виконання та оцінку їх ефективності.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення обумовлено необхідністю виконання вимог Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині надання звіту про
виконання програми.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення містить звіт про стан реалізації заходів відповідно та на
виконання рішення пленарного засідання дванадцятої сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 «Про
затвердження програми ,,Опікуємося освітою” на 2017–2020 роки» (зі змінами)
за 4 роки.
4. Правові аспекти
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання рішення не потребуватиме витрат з обласного бюджету.
6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених осіб.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
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8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів та впливу
Звіт про виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки
за 4 роки дозволить оцінити ефективність реалізації її заходів, направлених на
забезпечення в області державних гарантій щодо доступності, якості та
безпечності освітніх послуг, створення належних умов для навчання та
комфортного перебування дітей в закладах освіти.

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

