
ДОБРОГО ДНЯ,  всім учасникам обласного семінару, ми раді вітати
Вас у  Старосинявській громаді, в опорному навчальному закладі –

Старосинявський навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітня  школа  І-
ІІІ ст., гімназія» імені        О. Романенка!

Модернізація матеріально - технічної бази навчальних закладів - це
необхідний крок на шляху до підвищення якості освіти. В умовах стрімкого

розвитку технологій і зміни підходів до навчання і виховання сучасного учня,
школа має гідно приймати всі виклики часу та забезпечувати належний
рівень підготовки. З огляду на значущість вище сказаного , дозвольте

доповісти про стан модернізації матеріально - технічної бази та дидактико-
методичної бази освітніх закладів Старосинявської ОТГ. Закупівля

необхідного обладнання протягом останніх двох років відбувалася за кошти
освітньої субвенції.

Все  придбане  обладнання  відповідає  вимогам  визначеним  у  Наказі
МОН № 704 від 22.06.2016р. « Про затвердження типового переліку засобів
навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів
природно  –  математичних  предметів  закладів  загальної  середньої  освіти
придбано  обладнання  для  навчальних  кабінетів  на  суму  699,0  тис.  грн.,
проведено капітальний ремонт спортивного та актового залів на суму 598,3
тис.  грн.,  проведено  заміна  вікон  та  дверей  на  металопластикові  на  суму
880,6 тис. грн. придбано комплект  крісел в актовий зал, дві електроплити та
електром’ясорубка для харчоблоку на суму 221,1 тис. грн. 

За  підтримки селищного голови та депутатського корпусу вперше за 
останні роки були виділені кошти для капітального та поточного ремонтів 
закладів загальної середньої освіти Старосинявської селищної ради. 

У 2016 році було виділено понад 150 тис.грн, у 2017 році понад 200 
тис.грн. Також були виділені кошти для спортивних залів Адампільської 
ЗОШ І-ІІІ ст, Заліссянської ЗОШ І-ІІ ст. За кошти селищного бюджету у 2016 
році  було виділено 110 тис.грн. та оздоровлено 75 дітей пільгових категорій, 
а також влітку 2017 року працювали два пришкільні табори з денним та 
цілодобовим перебуванням ( оздоровчий табір «Олімп» при ДЮСШ, мовний 
табір при Старосинявському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,гімназія» ім.О.Романенка), в
яких оздоровилось78 дітей  пільгових категорій шкільного віку (оздоровчий 
заклад в смт.Залізний порт Херсонська  область). На літню оздоровчу 
кампанію  2017  року з місцевого бюджету виділено 130,5 тис.грн). 

У 2016 -2017 році встановлено  надбавку за престижність педагогічної
праці 10 %  усім педагогічним працівникам.

У 2017 році виділено 4 млн.грн державної субвенції на розвиток
освітньої галузі.

      


