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РІШЕННЯ № 1
КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

7 лютого 2019 року                                                         протокол № 1
                      

Про діяльність освітньої галузі
області у 2018 році: кроки до успіху    

Заслухавши  інформацію  директора  департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації Фасолі О.І. «Про діяльність освітньої галузі області у
2018 році: кроки до успіху» 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1.  Інформацію  директора  департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації Фасолі О.І. «Про діяльність освітньої галузі області у
2018 році: кроки до успіху» взяти до відома (додається).

2.  Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації,  структурним
підрозділам з  питань освіти районних державних адміністрацій  та  органів
місцевого самоврядування, закладам освіти області:

2.1.  Забезпечувати  створення  умов  для  реалізації  концепції  Нової
української школи.

Постійно
2.2.  Продовжувати роботу  з  розширення мережі  закладів  дошкільної

освіти різних типів і форм власності.
Протягом 2019-2021 років

2.3.  Створювати  умови  для  створення  та  функціонування  опорних
закладів освіти, сприяти удосконаленню мережі закладів загальної середньої
освіти в регіонах.

Постійно
2.4. Забезпечити ефективне використання коштів освітньої субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток матеріально-технічної
бази закладів освіти, створення умов для надання освітніх послуг особам з
особливими  освітніми  потребами,  забезпечення  належних  санітарно-
гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

До 20.12.2019



3.  Керівникам  закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти,
фахової  перед вищої освіти:

3.1. Здійснювати збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту
на  професійну  підготовку  робітничих  кадрів  та  фахівців  з  відповідним
формуванням показників регіонального замовлення. 

Постійно
3.2.  Розширювати  обсяги  набору   на  професії/спеціальності,   що

користуються попитом за рахунок надання фізичним та юридичним особам
платних освітніх послуг.

Постійно
3.3.  Забезпечити   створення  умов  для  потреб  дітей  з  особливими

освітніми  потребами  в  загальноосвітній  простір  –  впровадження
інклюзивного навчання в заклади. 

До 01.09.2019 року
3.4.  Активізувати  проведення   профорієнтаційної   роботи  з  метою

популяризації професійної освіти.  
Постійно

4.  Керівникам  структурних  підрозділів  з  питань  освіти  районних
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, директорам
обласних позашкільних центрів:

4.1.  Забезпечити   збереження  та  розширення  мережі  гуртків,  секцій,
чисельності дітей.

2019-2020 роки
4.2.  Забезпечувати   створення  умов  для   потреб  дітей  з  особливими

освітніми потребами.
Постійно

4.3.  Забезпечувати    розвиток    системи    виховання    на  засадах
загальнолюдських та громадянських цінностей, спрямованої на виховання в
учнів  патріотизму,  активної  громадянської  позиції,  особистої
відповідальності за долю держави та рідного села/міста.

Постійно

Директор Департаменту                                                                          О. Фасоля
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