
 
 
 
 

Про стан організації освітнього про-
стору Нової української школи та 
забезпечення якості освіти в закладах 
освіти області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою аналізу стану організації освітнього простору Нової 
української школи, забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої 
освіти області, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно із Хмель-
ницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти забезпечити 
науково-методичний супровід упровадження нового Державного стандарту 
початкової загальної середньої освіти та створення нового освітнього простору 
відповідно до концепції “Нова українська школа”. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) вжити дієвих заходів щодо формування ефективної спроможної ме-
режі закладів загальної середньої освіти та до 01 вересня 2019 року розробити 
та затвердити перспективну мережу цих закладів з урахуванням демогра-
фічних, економічних, соціальних особливостей регіону і потреб громади та 
сформувати перспективну мережу опорних шкіл на 2019-2021 роки; 

2) забезпечити ефективне управління закладами загальної середньої 
освіти шляхом надання можливості отримання фінансової самостійності, що 
сприятиме розвитку їх інституційної спроможності; 

3) забезпечити архітектурну доступність до закладів освіти дітям з особ-
ливими освітніми потребами; 

4) передбачати кошти на оновлення освітнього середовища закладів 
загальної середньої освіти у місцевих бюджетах; 

5) вжити заходів щодо: 
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забезпечення закладам освіти безперебійного доступу до мережі Інтер-
нет; 

прийняття до кінця травня 2019 року рішень про внесення змін до 
місцевих бюджетів, передбачивши кошти для співфінансування на закупівлю 
дидактичних матеріалів, музичних інструментів, мультимедійного контенту, 
сучасних меблів для закладів загальної середньої освіти; 

проведення до 15 серпня 2019 року процедур державних закупівель та 
забезпечення вчасного придбання дидактичних матеріалів, музичних інстру-
ментів, сучасних меблів, комп’ютерної техніки з метою створення якісного, 
сучасного та доступного освітнього простору Нової української школи. 

3. Про виконання цього розпорядження поінформувати Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації до 21 жовтня 2019 року для подальшого 
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 30 жовтня 
2019 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


