
 

 

 

 

 

 

 

Рішення № 1 

колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

25 листопада  2020 року                                                                      Протокол № 3 
 

                                                                                                          

Про хід виконання заходів щодо  

оптимізації мережі закладів  

загальної середньої освіти 

 

Заслухавши інформацію заступника директора-начальника управління 

освітньої діяльності та організаційного забезпечення Тетяни ДУПЛЯК «Про хід 

виконання заходів щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти» колегія зазначає, що зусилля органів управління освітою всіх рівнів, 

науково-методичних служб, педагогічних працівників, громад за активної 

підтримки органів влади та місцевого самоврядування спрямовуються на 

створення якісних, рівних, доступних освітніх послуг для всіх здобувачів 

освіти. Ефективність надання таких послуг прямопропорційна створенню 

оптимальної  мережі закладів загальної середньої освіти в адміністративно-

територіальних одиницях області. 

Упродовж 3 років  проведено значні заходи по оптимізації закладів 

загальної середньої освіти, а саме ліквідовано 57 шкіл,  призупинено 

навчальний процес у 9;  у філії  опорних ліцеїв, із  втратою юридичного статусу 

реорганізовано – 41 заклад, 68 закладів реорганізовано із пониженням ступенів.    

         На  даний період, у   2020/2021 навчальному  році   функціонує  621 заклад 

загальної середньої освіти, в яких навчається 138670 учнів. 

         В області (у 24 адміністративно-територіальних одиницях із 67)  

функціонує 33 опорних закладів освіти з 34-ма філіями , з них 21 школа та 27 

філій знаходяться в об'єднаних територіальних громадах, 12 шкіл та 7 філій 

знаходяться у районах. Загальна кількість класів у опорних закладах освіти 

(загалом, включно з філіями) становить 739 із них 197 класів ( 26 % від 

загальної кількості класів опорних закладів)  в яких навчається 10 і менше учнів 

(із 197 класів 169 класів (85% ) знаходиться у філіях). 

Загалом в опорних закладах освіти  області навчається 12911  учнів із 

11660 учнів лише в опорних закладах та 1251 учнів у філіях опорних шкіл. 

У 23 опорних школах із 33 здобувають освіту 76 дітей з особливими 

освітніми потребами у 65 класах з інклюзивним навчання. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

від 27.11.2020 №  265 - од 



        Найбільше опорних закладів загальної середньої освіти у Деражнянському 

районі – 3; Красилівському районі – 3; Віньковецькому районі  - 2;  

Ізяславському районі – 2;  Городоцькій ОТГ – 2; Дунаєвецькій міській ОТГ – 2; 

Полонській ОТГ – 2.  

На території таких районів, як: Новоушицький; Теофіпольський; 

Старокостянтинівський та Ярмолинецький взагалі не створено жодного 

опорного закладу загальної середньої освіти. 

Однак існуюча мережа закладів, не  в повній мірі відповідає сучасній 

демографічній ситуації, сприяє нераціональному використанню державної 

власності та зниженню якості наданих освітніх послуг.  

Низька ефективність освіти проявляється існуванням великої кількості 

малокомплектних шкіл у сільській місцевості. Так, в області частка 

малокомплектних шкіл  у 2020/2021 навчальному році становить близько 

24,6%,(146) проти 30,17% (200) у 2018/2019 навчальному році. 

         Функціонування шкіл з малою кількістю учнів приводить до значних 

перевитрат бюджетних коштів за рахунок високої вартості утримання 1 учня. У 

2019 році  середня вартість навчання 1 учня  в області становила 24 тис. 

гривень. В окремих закладах видатки на 1 учня становили понад  60 тис. грн. 

       Внаслідок великої кількості закладів з малою наповнюваністю класів та 

відповідно додатковими витратами на заробітну плату педагогічним 

працівникам,  у об’єднаних територіальних громадах виплачується надбавка за 

престижність у розмірі лише 5% від посадового окладу. Це призводить і до 

щорічного дефіциту коштів на заробітну плату . 

Проблемним питанням залишається стан доріг. Загальна протяжність 

доріг  від населених пунктів із яких здійснюється підвіз до опорних закладів 

становить 2645 км., із них 557 км. в незадовільному стані. 

 

 Виходячи з вищевикладеного, КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформацію  «Про хід виконання заходів щодо оптимізації мережі 

закладів загальної середньої освіти» взяти до відома. 

 

2. Структурним підрозділам Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації забезпечити координацію роботи щодо формування 

оптимальної  мережі закладів загальної середньої освіти та розширення мережі 

опорних  закладів освіти. 

Постійно 

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти районних 

державних адміністрацій та  рекомендувати керівникам органів місцевого 

самоврядування, директорам закладів освіти: 

3.1. Провести аналіз мережі закладів загальної середньої освіти, створити 

дорожню карту щодо оптимізації закладів з малою наповнюваністю та вжити 

заходів щодо її реалізації. Розробити перспективні плани оптимізації закладів 

загальної середньої освіти, створення опорних шкіл  .  



До 01.01.2021  

3.2. Забезпечити ефективне використання коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток матеріально-технічної 

бази закладів освіти. 

Постійно 

3.3. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства типи та назви 

закладів освіти та внести зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   

До 01.09.2021 

3.4. Передбачати кошти на оновлення освітнього середовища опорних 

закладів загальної середньої освіти у місцевих бюджетах. 

До 01.01.2021 

3.5. Привести фактичну наповнюваність класів учнями до кількості, 

передбаченої формулою розрахунку освітньої субвенції, яка визначена для 

кожної адміністративної одиниці.  

До 01.09.2021 

3.6.  Про виконання рішення поінформувати Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації до 01.10.2021 року. 

 

5. Контроль    за     виконанням     рішення     покласти  на заступника 

директора-начальника управління освітньої діяльності та організаційного 

забезпечення Департаменту освіти і науки обласної  державної адміністрації 

Тетяну Дупляк. 

 

 

 

Заступник директора - 

начальник управління,  

заступник голови колегії                                                           Антоніна ХАРЧУК 


