
ДОБРОГО ДНЯ, ДОРОГІ НАШІ ГОСТІ - 

 УЧАСНИКИ ОБЛАСНОГО СЕМІНАРУ!

Ми раді вітати вас на нашій славетній (адже Старосинявщина 
– це козацький край), гостинній Старосинявській землі!

В  2015  році  жителі  всіх  44-рьох  населених  пунктів
Старосинявщини виявили бажання і  об’єднали  зусилля з  метою
збереження  району  як  однієї  територіальної  цілісності  в  межах
об’єднаної територіальної громади. Це стало унікальним явищем на
той час в історії місцевого самоврядування  України, адже ми були
тоді першими.

Одним із  вагомих управлінських повноважень,  які  отримала
Старосинявська селищна рада – об’єднана територіальна громада  є
можливість формування власної і ефективної системи забезпечення
освітніми послугами населення  громади. 

Так, рішенням сесії Старосинявської селищної ради 25.01.2016
р.  було  створено  відділ  освіти,  молоді,  спорту,  культури
виконавчого  комітету  Старосинявської  селищної  ради,  а  також
методичний кабінет,  централізовану бухгалтерію та  господарську
групу. 

В  оперативне  управління  новоствореного  відділу  було
передано  мережу  навчальних  закладів,  яка  складалася   з  19
загальноосвітніх  навчальних  закладів  (1625  учнів),   зараз  17
закладів  (1547  учнів),  22  дошкільних  навчальних  закладів  (531
дитина),  зараз  20  (520  дітей)   та  2  заклади  позашкілля:
Старосинявська  ДЮСШ  та  Будинок  творчості  школярів
(відповідно320  та 540 вихованців).

Головним  критерієм   ефективності  управління  мережею
освітніх закладів нашої громади  стали  якість освіти та доступність
освітніх послуг для сільського населення. 

Але,  коли  застаріла  матеріально-технічна  база  навчальних
закладів,  приміщення  потребують  капітального  ремонту,  про  яку
якість та доступність освіти можна вести мову?

Саме  тому  ми  почали  спрямовувати  кошти  на  оновлення
комп’ютерної техніки в закладах освіти, поліпшувати матеріально-
технічну  базу  шкіл  та  дитячих  садочків,  проводити  капітальні
ремонти  приміщень,  заміну  систем  опалення,  придбання  нових
котлів, придбання підручників  тощо. 

В загальному фінансування галузі освіти в 2016 році складало
37млн. 454тис.грн. В 2017 році – 55млн. 821тис.грн., а це понад 50-
ти відсотків коштів бюджету Старосинявської селищної ради. 



В повному обсязі забезпечується  100%-ий довіз учнів (425) із
35  населених  пунктів,  безкоштовне  харчування  школярів  1-4  кл.
(607) та учнів пільгових категорій  (210).

Увага  приділяється  всім  закладам  освіти,  але  особливе
значення для нас має створення в  громаді  опорного навчального
закладу – це Старосинявський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія»
імені Олександра Романенка. 

Протягом  2016-2017  років  дуже  багато  зроблено  в  цьому
закладі  (звісно,  завдячуючи  керівництву  гімназії),  зокрема  за
рахунок коштів державної субвенції (2400 тис.грн.) було  повністю
обладнано   кабінети  хімії,  фізики,  історії,  географії,  біології,
математики  та  української  мови  і  літератури,  проведено
капітальний  ремонт  спортивного  та  актового  залів,  замінено  100
вікон та 5 зовнішніх дверей.

За рахунок коштів на розвиток територіальних громад в цьому
ж опорному закладі було побудовано котельню з твердопаливним
та газовим котлами на загальну суму 2,2 млн.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету придбано і встановлено
спортивний  майданчик  із  штучним  покриттям  (160  тис.грн),
проведено  ремонт   в  вестибюлі  та  замінено  лінолеум  у  двох
кабінетах (50 тис.грн.), замінено 140 м. труб внутрішньої системи
опалення (15, тис. грн.).


