УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
26 лютого

2021 р.

№ 77
5 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа»
на 2016 - 2020 роки»
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015
«Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», рішення 38 сесії 6 скликання
Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015 року № 893 «Про Стратегію
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період
до 2020 року» (нова редакція), рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа»
на 2016-2020 роки, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації,
висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту; з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання обласної комплексної програми «Сільська
школа» на 2016 - 2020 роки, згідно із додатком 1 до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту
(Замкова Н.Л.); з питань економіки, фінансів '/а бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток 1 до рішення 5 сесії обласної Ради
8 скликання від 26 лютого 2021 року № 77
Інформація про виконання програми
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
Обласна комплексна програма «Сільська школа» на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року №48
1.Виконання заходів і завдань Програми
№ з/п

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

1.1

Розширення мережі
дошкільних навчальних
закладів для попередньої
підготовки дітей до школи
та забезпечення їх кадрами з
відповідною педагогічною
освітою

1.2

Удосконалення мережі
сільських загальноосвітніх

Запланований
результат

Відновлення роботи
закладів дошкільної
освіти
Збільшення
кількості дітей
дошкільного віку,
охоплених
суспільним
вихованням
Створення опорних
шкіл
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Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/ напрям
діяльності

Досягнуті результати

Відновлено роботу (відкрито)
закладів дошкільної освіти-38 (у
т.ч. 4 - новобудови)
Відкрито
групи
у
функціонуючих ЗДО - 28

Збільшено кількість
дітей дошкільного
віку,
охоплених
суспільним
вихованням
Утворено
всього
1794
додаткових
місця

Створено 64 опорних заклади Покращено
освітніх
загальної середньої освіти
В.В. Буняк

якість
послуг

шкіл, створення
відповідних умов для
допрофільного та
профільного навчання
учнів, їх безкоштовного
підвозу до місць навчання,
організації харчування та
медичного обслуговування
Відновлення щорічної
підготовки дітей до
навчання у першому класі
на базі загальноосвітніх
шкіл

Покращення якості
освітніх послуг

Втратили
статус
юридичної (всього для
особи (реорганізовано у філії учнів )
опорних закладів) - 84 заклади

Створення груп по
підготовці дітей до
навчання у першому
класі на базі закладів
освіти

Створено
161
група
по
підготовці дітей до навчання у
першому класі на базі закладів
освіти

2

Створення необхідних умов
для навчання здібних та
обдарованих дітей сільської
місцевості.

Створення
належних умов для
допрофільного та
профільного
навчання, розвитку
здібностей та
обдарувань дітей

належні
Відкрито 6 закладів нового типу Створено
для
у районних центрах (об’єднаних умови
допрофільного
та
територіальних громадах)
профільного
навчання, розвитку
здібностей
та
обдарувань
дітей
(всього для 3325
учнів)

3

Створення умов для
задоволення
інтелектуальних потреб
сільської учнівської молоді

Забезпечення
належних умов для
розвитку
особистості та

Створено 172 гуртки у сільських Забезпечено
закладах загальної середньої належні умоив для
розвитку
освіти
особистості
та

1.3
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30503

Покращено
підготовку дітей 5 річного
віку
до
навчання у школі
(всього для 2056
дітей)

інтелектуальних
потреб сільської
учнівської молоді

4

5

6

Поліпшення матеріально технічної та методичної
бази сільських шкіл

Створення належних
умов для організації
освітнього процесу

Кількість шкільних
Покращення умов для
підвезення учнів та вчителів автобусів, які будуть
закуплені
сільської місцевості
Покращення умов
щодо під'їзду для
учнів та вчителів, які
працюють в
сільській місцевості
Сворення
Покращення умов для
відповідних умов
якісної організації
для фізичного
навчально-виховного
процесу з фізичної культури розвитку та
зміцнення здоров'я
та розвитку спорту у
сільської учнівської
сільських школах
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інтелектуальних
потреб
сільської
учнівської молоді,
(всього для 2442
учнів)
зв’язку
3
Кількість
сільських
шкіл, У
обмеженим
забезпечених меблями - 4 1
фінансуванням,
кошти з обласного
бюджету виділялись
лише у 2017 році закуплено
41
комплект меблів
Кількість шкільних
які закуплені -111

автобусів, Покращено умови
щодо під'їзду для
учнів та вчителів,
які
працюють
в
сільській місцевості
111
шкільними
автобусами

Кількість
сільських
шкіл,
забезпечених
спортивним
обладнанням та спортінвентарем
за рахунок програми - 25

В.В. Буняк

У
зв’язку
3
обмеженим
фінансуванням,
кошти з обласного
бюджету виділялись
лише у 2017 році -

закуплено
25 фітнес-станцій
7

Створення умов щодо
попередження дитячого
травматизму

Покращення рівня
профілактики
захворювань та
попередження
травматизму і
нещасних випадків
серед школярів

У 161 сільській школі створено
кабінети або куточки з питань
охорони
праці,
пожежної
безпеки
та
дорожньотранспортних пригод

Покращено рівень
профілактики
захворювань
та
попередження
травматизму
і
нещасних випадків
серед
школярів
(всього у 161 школі)

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання
№ з/п

Показник

1

2

1.1

Збільшення кількості дітей дошкільного
віку, охоплених суспільним вихованням

1.2

Кількість учнів у створених опорних
школах, для яких покращено якість
освітніх послуг
Кількість дітей у створених
групах по підготовці дітей до навчання у
першому класі на базі закладів освіти
Кількість учнів у створених
закладах нового типу

1.3

1.4

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

3
4
Показники продукту
дітей
відділи
освіти

Затверджено
програмою

Виконано

5

6

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)
7

2000

1794

90

учнів

відділи
освіти

1500

30503

2033

дітей

відділи
освіти

2000

2056

103

закладів

відділи
освіти

500

2153

430
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В.В. Буняк

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

2.1

2.2

3.1
3.2

Кількість учнів у створених
гуртках сільських закладів загальної
середньої освіти
Кількість сільських закладів освіти,
забезпечених меблями
Кількість шкільних автобусів, які
закуплені
Кількість сільських закладів освіти,
забезпечених спортивним обладнанням
та спортінвентарем
Кількість сільських закладів освіти, у
яких створено кабінети або куточки з
питань охорони праці, пожежної безпеки
та дорожньо-транспортних пригод
Кількість коштів з розрахунку на
сільський заклад освіти, забезпечений
меблями
Кількість
коштів з розрахунку на
сільський заклад освіти, забезпечений
спортивним
обладнанням
та
спортін вентарем

Відсоток сільських закладів освіти,
забезпечених меблями
Відсоток сільських закладів освіти,
забезпечених спортивним обладнанням та
спортінвентарем

учнів

відділи
освіти

1000

2442

244

закладів
освіти
шкільних
автобусів
закладів
освіти

відділи
освіти
відділи
освіти
відділи
освіти

800

41

5

5

111

2200

560

25

5

закладів
освіти

відділи
освіти

150

161

107

1875

374,6

20

1785,7

408,9

22,9

100

5

5

100

5

5

Показники ефективності
грн
відділи
освіти
грн

відділи
освіти

Показники якості
відділи
%
освіти
%
відділи
освіти
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Обсяг коштів передбачений на
фінансування заходів у
відповідному джерелі на 2016 -2020
роки з урахуванням змін

обласного бюджету

державного бюджету
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Обсяг коштів передбачений на
фінансування заходу згідно
програми

обласного бюджету

Фактично профінансовано у
звітному періоді

Касові видатки у звітному періоді
о

інших місцевих бюджетів
небюджетних джерел
державного бюджету

чо

обласного бюджету
інших місцевих бюджетів

Кредиторська заборговність у
звітному періоді

ю

небюджетних джерел
державного бюджету
обласного бюджету

Залишок невикористаних
асигнувань

інших місцевих бюджетів
небюджетних джерел
Пояснення щодо розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласної програми

*
Ы
00
X
о

о
2
я

К)

0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

299,7 тис. грн
229 тис. грн
528,7 тис. грн

299,7 тис. грн
229 тис. грн
528,7 тис. грн

1500 тис. грн
1000 тис. грн
2500 тис. грн

1500 тис. грн
1000 тис. грн
2500 тис. грн

Поліпшення
матеріально технічної та
методичної
бази
сільських
шкіл
Покращення
умов для
фізичної
культури та
розвитку
спорту
ВСЬОГО

Заступник голови обласної Ради

В.о. директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

Ігор ІВАСЮК

