
 

 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 01.09.2021 № 1140 

 

м. Краматорськ 

 

 

Про стан підготовки закладів освіти 

міста до нового 2021-2022 навчального 
року та роботи в осінньо-зимовий 
період 

 
 

Заслухавши довідку про стан підготовки закладів освіти міста до нового 2021-2022 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, керуючись ст.52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Прийняти до відома довідку про стан підготовки закладів освіти міста до нового 
2021- 2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. 

 

2. Управлінню освіти (Дрига): 

 

1) вжити заходів щодо завершення запланованих робіт з підготовки закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період; 
2) забезпечити постійний контроль за виконанням заходів щодо всеобучу, 

запобіганню бездоглядності і соціального захисту неповнолітніх та виконання захисту прав 

дітей-переселенців; 
3) забезпечити неухильне дотримання мовного законодавства, зміцнення зв’язків з 

національно-культурними товариствами, громадськими організаціями. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

за розподілом повноважень. 

 

 
 

Міський голова О.В. Гончаренко 



 

 

ДОВІДКА 

про стан підготовки закладів 

освіти міста до нового 2021-2022 

навчального року та роботи в 
осінньо-зимовий період 

 
 

1. Мережа закладів освіти. 
 

Дошкільну освіту у місті забезпечують 34 комунальні заклади дошкільної освіти 

та 2 групи для дітей дошкільного віку навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» на базі НВК (ЗОШ № 32), в яких у 
2020- 2021 навчальному році виховувалось 5138 дітей дошкільного віку. 

Мережа закладів загальної середньої освіти у місті налічує 31 загальноосвітній 

навчальний заклад, з яких 3 – І-ІІ ступенів, 28 – І-ІІІ ступенів, у яких в 2021-2022 році 
будуть навчатися за попередніми даними 18738 учнів. 

Середня наповнюваність закладів освіти міста складає 94 % від проєктної 
потужності, наповнюваність класів у 2020 – 2021 навчальному році становила 25,2 учні в 
одному класі, показники планової мережі на 2021– 2022 навчальному році складають 26,3. 

1 вересня 2021 року до перших класів за попередніми даними прийдуть 1747 

учнів, які навчатимуться за оновленим Державним стандартом початкової освіти та 
відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988. 

Позашкільна освіта представлена 2 закладами – Центр позашкільної роботи та 

Станція юних техніків. 
 

2. Матеріальне забезпечення закладів освіти 

 

За період 2020-2021 навчального року було виконано поточних та капітальних 
ремонтів у закладах освіти на загальну суму 18 749,938 тис. грн.: 

- у закладах дошкільної освіти: ремонт приміщень груп та санвузлів туалетних кімнат у 

ДНЗ № 67, 97, 39, 49, 71, 84; електропостачання та  освітлення ДНЗ № 48, 53, 60, 72; 

встановлено вентиляційну систему ДНЗ № 53, 64; поточний ремонт покрівлі ДНЗ № 49; 

встановлена протипожежна сигналізація у ДНЗ № 72, 88, 87, 37, 71, 64, 60, 53, 88, 6, 56 

замінено дверні блоки на протипожежні у ДНЗ № 6, 64, 72, 87; встановлено перегородки в 
групових кімнатах ДНЗ № 48; ремонт пожежного водогону ДНЗ № 60, 48; ремонт тіньових 
навісів та доріжок ДНЗ № 47, 84, 75, 67, 8, 64; каналізація ДНЗ № 88; пральні блоки ДНЗ № 
92, 97; капітальний ремонт інклюзивної групи з улаштуванням пандусу в ДНЗ № 60; ДНЗ № 

53 - поточний ремонт електромереж та системи каналізації  (гр. 8, 10, кабінет медичної сестри, 
ізолятор); ДНЗ № 67- поточний ремонт овочесховища; ДНЗ № 9- поточний ремонт покрівлі 
ганку та вхідних дверей; ДНЗ № 56, 60 - поточний ремонт вогнезахисного покриття 
дерев'яних конструкцій горища в будівлі; ДНЗ № 67 - поточний ремонт овочесховища; ДНЗ № 

87 – поточний ремонт покрівлі. 
 

 



 

 

- у закладах загальної середньої освіти: завершено ремонт спортивної зали ЗОШ № 24, 

та підлоги у спортивній залі ЗОШ  № 21, капітальний ремонт каналізації НВК № 32, ЗОШ № 
31, 25, санвузлів ЗОШ № 5, відремонтовано харчоблоки НВК№ 6 та ЗЗСО № 22, ремонт 
підлоги кабінетів ЗОШ №10, ремонт сходинкових маршів ЗОШ № 23, відремонтовано вхід 
будівлі з улаштуванням пандусу для маломобільних верств населення ЗОШ № 12,  виконано 
ремонт покрівлі ЗОШ № 11, 16, 1, 12, ремонт дверних блоків з заміною на протипожежні 
двері ЗОШ № 33, 20, 21, 1, 5, 8, 15, 16, виконано  обробку дахів протипожежною сумішшю 
ЗОШ № 17, 19, 2, 24, 13, ремонт внутрішнього опорядження електричних мереж та 
водопостачання підвалу НВК № 6, поточний ремонт з монтажем обладнання і лінії роздачі 
харчоблоку Ліцею № 4 «Успіх», опалення Ліцею № 8, встановлено системи пожежної 
сигналізації, системи оповіщення про пожежу і системи передачі тривожних повідомлень 
приміщень ЗОШ № 2, 35, 26, 24 та Ліцей № 4 «Успіх», НВК № 32- поточний ремонт з 
монтажем обладнання і лінії роздачі харчоблоку та поточний ремонт покрівлі, Ліцей № 8 - 

поточний ремонт покрівлі, ЗОШ № 11- поточний ремонт вогнезахисного покриття дерев'яних 
конструкцій горища в будівлі, ЗОШ № 28 - поточний ремонт покрівлі будівлі та поточний 
ремонт котла "СЕТІК", ЗОШ № 19 - встановлення протипожежних дверей, ЗОШ № 23-

поточний ремонт зовнішнього освітлення будівлі, ЗОШ №31 - поточний ремонт 
електромереж. 

- з метою осучаснення охорони будівель ДНЗ № 91, 96 та ЗОШ № 16, Ліцей № 35 

встановлено камери відеоспостереження та охоронної сигналізації, витрати бюджету склали 
1532,9 тис.грн. 
 

Для закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році придбано: 
 

 

Найменування Сума, тис. грн 

Пісок 46,8 

Одяг для дітей-сиріт 235,030 

Дидактичні матеріали для НУШ 1127,797 

Технологічне оснащення 151,125 

Дидактичні матеріали для КУГ 102,928 

Канцелярські товари 152,629 

Технологічне (побутове) обладнання 213,294 

Господарчі товари 320,512 

Дизельне паливо 84,24 

Засоби профілактики COVID - 19 2572,509 

Інклюзивне обладнання 218,856 

Гастроємкості, пароконвектомати 1337,044 

 

Оголошено процедуру відкритих торгів на придбання мультимедійного обладнання для 
НУШ. 
 

 
 



 

 

Для закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році придбано: 
 

Найменування Сума, тис. грн 

Канцелярські товари 242,592 

Картриджі для фільтрів 23,904 

Іграшки 26,264 

Пісок 103,350 

Інвентар та обладнання 291,372 

Технологічне (побутове) обладнання 246,693 

Інвентар та обладнання для інклюзивних груп 173,377 

Офтальмологічне обладнання для ДНЗ № 84 15,7 

Посуд 68,018 

Засоби профілактики COVID - 19 633,922 

Комп’ютерне обладнання 51,276 

Господарчі товари 330,202 

Меблі 347,842 

Чистящі та дезинфікуючі засоби 347,882 

Дитячі пісочниці 195,0 

 

3. Забезпеченість підручниками. 
 

Управління освіти Краматорської міської ради протягом І півріччя 2021 року 
проводило системну організаційну роботу щодо забезпеченості учнів підручниками в 
новому 2021-2022 навчальному році: оновлено єдину електронну базу підручників міста; 
проведено аналіз придатних для використання підручників і посібників бібліотечного 
фонду у закладах освіти. У 2021 році проведена робота щодо організації вибору та 
замовленню усіх підручників для учнів 4-х класів та усіх підручників для учнів 8-х класів з 
українською мовою навчання та сформовано загальне замовлення підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів міста. Повне надходження усіх замовлених 
підручників очікуємо у вересні 2021 р. 

 

4. Атестація та курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
 

Сумарний час навчання, необхідний до атестації, 150 годин отримали всі педагоги, 
що атестувались у 2020– 2021 навчальному році. Деякі працівники вже мають 300 - 400 

годин навчання і вище на наступну атестацію. 
В 2020 - 2021 навчальному році педпрацівникам міста були запропоновані курси 

підвищення кваліфікації за різними формами навчання (очні, очно-заочні, очно-дистанційні, 
інтегровані очно-дистанційні, інтегровані тематичні, проблемно-тематичні, проблемні, 
інтегровані, авторські, комплексні загальної підготовки, корпоративні, в обласних 

авторських творчих майстернях, в обласних очно-заочних школах-лабораторіях, спецкурси, 
навчальні тренінги). 

Станом на серпень 2021 року на курси підвищення кваліфікації при обласному 



 

 

інституті післядипломної педагогічної освіти за різними формами навчання було 
направлено всього 861 педпрацівник. Курсами охвачені вчителі різних предметів, 
вихователі, практичні психологи, керівники гуртків, учителі логопеди, дефектологи, 
асистенти та вчителі з інклюзивним навчанням, керівні кадри закладів освіти міста. 

Атестація 2020-2021 навчального року сприяла удосконаленню методичної і 
професійної майстерності педпрацівників, впровадженню в практику роботи закладів освіти 

нових форм і методів роботи, стала шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу 
як оптимальний варіант післядипломної та міжкурсової освіти педагогів. 

 

5. Дошкільна освіта. 

У закладах дошкільної освіти міста виховується 4 983 дітей дошкільного віку 

Найбільш перевантаженими залишаються заклади дошкільної освіти старої частини 

міста та селища Ясногірка. Викликає занепокоєння значне перевантаження спеціальних 
груп для дітей з вадами здоров’я,  яке складає 55%, а також груп для дітей старшого віку, 
яке складає 27,4%. Така ситуація зумовлена тим, що більше 100 дітей, які вже досягли 

шкільного віку за станом здоров’я або за бажанням батьків продовжать навчання у закладах 

дошкільної освіти. 
На сьогоднішній день черга до дошкільних навчальних закладів становить 82 осіб, 

що на 29 дітей менше, ніж у минулому році. Зниження черги, перш за все, зумовлено 
зменшенням чисельності дитячого населення у місті. Завдяки відкриттю додатково 4 груп 
для дітей дошкільного віку з порушення зору у ДНЗ № 84, знизилося перевантаження 
спеціальних груп ДНЗ №47. Для прозорості просування дитини в черзі запроваджено та 

постійно удосконалюється електронний облік дітей дошкільного віку відповідно до чинного 

законодавства. 
Мережа груп дошкільних закладів у 2021-2022 навчальному році збільшена - 

працюють 263 групи, серед яких спеціальні, інклюзивні, групи з пріоритетними напрямками 
розвитку, всі групи переведено на українську мову навчання.  

Продовжується робота закладів дошкільної освіти у напрямку забезпечення права  

дітей з особливими потребами. Так, за 2020-2021 навчальний рік відкрито 9 інклюзивних 
груп у ДНЗ № 34, 56, 60, 64, 67, 68, 89, 91, 92  та до кінця поточного року планується 

відкриття 4   інклюзивних груп на базі існуючих у ДНЗ 91, 92 (2 групи) , 51. Влітку 
поточного року, з метою підвищення якості харчування у дитячих садочках, було 
забезпечення додаткове придбання соків і фруктів для вихованців ДНЗ. 

 

6. Загальна середня освіта. 

У межах здійснення повноважень управління освіти забезпечує реалізацію 

конституційного права громадян на одержання повної загальної середньої освіти 
державною мовою, у т. ч. профільної. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» протягом 2020-2021 навчального року 

управлінням освіти проведено роботу по переведенню всіх закладів загальної середньої 
освіти виключно на державну мову навчання. 

Управлінням освіти проводиться робота щодо єдиного переходу всіх закладів 

загальної середньої освіти міста на освітню платформу «Нові знання» на випадок 
погіршення епідеміологічної ситуації у зв’язку з коронавірусною хворобою та переведення 
всіх учнів на дистанційну форму навчання. 

Проведено організований набір учнів до 1-х класів, забезпечено зарахування, 
відрахування та переведення учнів, комплектування всіх класів закладів загальної середньої 
освіти відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016. 



 

 

Забезпечено створення освітнього простору в рамках Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

З 6 по 12 серпня проведено комісійне обстеження готовності закладів освіти до 
нового 2021-2022 навчального року. 

На кінець серпня заплановано проведення конференції педагогічних працівників з 

метою підведення підсумків роботи за 2020-2021 навчальний рік, визначення стратегічних 

напрямків розвитку системи освіти міста у 2021-2022 навчальному році, обговорення 

актуальних проблем діяльності освітнього процесу в умовах адаптивного карантину та 

дистанційної освіти. 
 

7. Інклюзивна освіта. 

 

На виконання Закону України «Про освіту» в місті впроваджується інклюзивна 
освіта. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 
18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-

педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного 
кваліфікованого супроводу на базі ЗОШ № 16 працює Комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» (далі – ІРЦ). Приміщення ІРЦ відремонтовано, закуплено нове 

обладнання. 
У закладах загальної середньої освіти на сьогодні працює 38 інклюзивних класів в 

яких навчається 66 дітей з особливими освітніми потребами, з 1 вересня 2022 р. планується 

відкриття ще 26 інклюзивних класів, де будуть навчатися 37 дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Для учнів з особливими потребами створюються умови для навчання спільно з 

однолітками. Для таких дітей запроваджено індивідуальні програми розвитку, включаючи 

корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід. За рахунок субвенції з 

державного бюджету у закладах загальної середньої освіти створені умови для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. Для надання підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок державної субвенції у 2021 році було виділено 1 790,1 тис. 
грн. 
 

8. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. 

 

Господарчою групою управління освіти проведено профілактичний ремонт систем 

опалювання з промивкою та опресуванням, ремонти інженерних комунікацій, підготовка 

котелень закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти, заміна вентилів та засувок, 
теплоізоляція труб опалення та інші роботи. 

Отримано паспорти теплового господарства та акти готовності закладів освіти до 

нового 2021-2022 навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2021-2022 року. 
Всі заклади з метою економії витрат енергетичних ресурсів забезпечені на 100 % 

лічильниками електроенергії та води. 
Усі заклади дошкільної освіти у новому навчальному році працюватимуть з 

дотриманням рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України керуючись 

Постановою від 23 квітня 2021 року № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID – 19)». 
 



 

 

Робота закладів загальної освіти планується відповідно до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими постановою Головного 

державного санітарного лікаря України, листів Міністерства освіти і науки України від 

29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону в умовах адаптивного карантину». 
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