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Про розвиток ефективної 
мережі закладів освіти та 
надання якісних освітніх послуг

На виконання Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 13.07.2017 №1021 «Про організаційні питання запровадження 
Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах» в 
області проведено комплекс заходів щодо створення ефективної мережі 
освітніх закладів, виходячи із територіальних особливостей, демографії, 
забезпечення якості освіти.

В області функціонує 627 закладів загальної середньої, 667 закладів 
дошкільної та 62 заклади позашкільної освіти.

У 2019 році відкрито 8 закладів дошкільної освіти та 5 додаткових груп. 
Чергу на влаштування у заклади дошкільної освіти скорочено на 320 місць.

Створено 67 опорних шкіл. Для опорних та великих шкіл спрямовані 
кошти субвенції «Спроможна школа для кращих результатів». Інвестиції, які 
використані у 2019 році якісно змінили умови навчання для учнів. Для 
забезпечення Нової української школи придбано 30 кабінетів природничо- 
математичного циклу. Для 89 закладів загальної середньої освіти придбано 
послуги з доступу до їнтернету, у 95 -  облаштовано внутрішні санвузли. 
Закуплено 20 шкільних автобусів.

Посилено контроль за харчуванням дітей у закладах освіти. Рішенням 
обласної ради від 18.12.2019 № 1726 затверджено обласну Програму «Дітям 
Житомирщини -  безпечне та якісне харчування» на 2020 рік. На реалізацію 
заходів Програми передбачено з обласного бюджету на 2020 рік 29180,8 
тис грн. Для проведення ремонтів та придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів освіти з державного бюджету передбачено 
13446,3 тис грн.
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Разом з тим існує ряд проблем. Через недостатню кількість місць майже 4 

тис дітей дошкільного віку не мають можливості влаштуватися в заклади 
дошкільної освіти.

У мережі закладів загальної середньої освіти функціонує 128 шкіл з 
малою наповнюваністю. Нагальним є питання формування мережі старшої 
профільної школи.

У 24 закладах загальної середньої освіти відсутні їдальні (харчоблоки). 
На 381 (32,6%) харчоблоці закладів освіти відсутній необхідний набір 
приміщень. 52 (8%) харчоблоки закладів загальної середньої освіти недостатньо 
забезпечені технологічним обладнанням, 27 (4%) -  холодильним обладнанням.

З метою забезпечення стабільного функціонування освітянської галузі, 
розвитку ефективної мережі закладів освіти, надання якісних освітніх послуг 
та на виконання рішення колегії облдержадміністрації від 21.01.2020:

1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, районним державним 
адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, сільським, селищним радам, 
ОТГ:

1) Забезпечити розвиток ефективної мережі закладів освіти та надання 
якісних освітніх послуг;

2) Забезпечити відповідно до потреб населення розвиток мережі закладів 
дошкільної освіти і груп у них. До кінця 2020 року ліквідувати черговість з 
влаштування дітей у заклади дошкільної освіти.

3) До 10 травня 2020 року сформувати проектну мережу старшої 
профільної школи;

4) Здійснити заходи щодо придбання доступу закладів загальної середньої 
освіти до Інтернету.

5) Ужити заходів щодо посилення контролю за організацією харчування у 
закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою 
кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням 
вимог санітарно-гігієнічних правил і норм.

6) Постійно здійснювати заходи щодо приведення освітніх об’єктів у 
належний протипожежний стан.

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, ОТГ 
інформувати про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації 
Управління освіти і науки облдержадміністрації до 10 грудня 2020 року для 
подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 25 грудня 
2020 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови


