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1.

Зміст завдання
Програма розвитку людського
капіталу
Порядок надання і
відшкодування коштів
Фінансування з обласного та
місцевих бюджетів

Оцінка стану виконання та зміст проведеної роботи
Станом на 24 липня 2017 року на реалізацію заходів Програми передбачено
кошти в місцевих бюджетах м. Гола Пристань, Великоолександрівського,
Високопільського,
Голопристанського,
Горностаївського,
Іванівського,
Каланчацького, Нижньосірогозького, Новотроїцького та Олешківського районів.
Планується передбачити кошти в місцевих бюджетах Білозерського, Бериславського,
Великолепетиського, Генічеського, Нововоронцовського та Чаплинського районів,
Каланчацької ОТГ.
У той же час, не забезпечено виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 28 березня 2017 року № 200 «Про проект програми
«Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки в частині
передбачення у місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів Програми
керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування м. Каховки,
Скадовського району, Чаплинської ОТГ.
Управлінням освіти, науки та молоді ОДА Управлінням освіти, науки та молоді

обласної державної адміністрації проведено попередні розрахунки вартості
навчання в розрізі професій по галузям за весь період навчання: освіта

становить 9 млн. 880 тис грн, медицина – 841 тис. грн, спорт – 586 тис. грн, культура –
352 тис. грн, воїнів АТО – 6 млн. 227 тис грн. Разом по Програмі – 17 млн. 887 тис.
грн.

2.

Підготовлено проект розпорядження голови ОДА щодо Порядку надання
безвідсоткових цільових пільгових кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів на
здобуття вищої освіти у Херсонської області, який розглянуто та схвалено на колегії
ОДА 19 липня 2017 року.
Навчання студентів – кримчан у При управлінні освіти, науки та молоді забезпечено роботу «гарячої лінії» для
Херсонських вузах
абітурієнтів з АР Крим, які виявили бажання навчатися у вищих навчальних закладах
України.
біг-борди, їх фото
На базі 4-х ВНЗ (Херсонський державний університет, Херсонський
національний технічний університет, Херсонська державна морська академія,
роздача флаєрів
Херсонський державний аграрний університет) працюють освітні центри «КримУкраїна», в яких надається консультаційна допомога та здійснюється супровід
абітурієнтів з АР Крим щодо вступу на навчання до ВНЗ.
До Освітніх центрів «Крим-Україна» станом на 20 липня 2017 року
звернулось:
• Херсонський державний університет – 98осіб (16 осіб до зарахування);
• Херсонський національний технічний університет – 117 особи (12 осіб до
зарахування);
• Херсонська державна морська академія –368 особа (19 осіб до
зарахування),
• Херсонський державний аграрний університет – 29 осіб (3 особи до
зарахування).
Крім того, до Херсонського політехнічного коледжу звернулося 17 осіб (2
особи до зарахування, до Херсонської філії Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова звернулося 12 осіб (1 особа до
зарахування).
З метою вирішення питань щодо вступу в 2017 році до ВНЗ області осіб з тимчасово
окупованої території АР Крим та м. Севастополя наказом управління освіти, науки та
молоді ОДА від 09.06.2017 року № 151 створено оперативний штаб, до складу якого
увійшли представники державної міграційної служби України в Херсонській області,
Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної

адміністрації, Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Херсонській області,
Головного управління ДСНС України у Херсонській області, служби по роботі з
громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України Освітніх
центрів «Крим – Україна», громадські організації.
06 липня 2017 року відбулося чергове засідання оперативного штабу, на якому
прийнято рішення звернутися до Херсонського міського голови стосовно сприяння у
розміщенні по м. Херсону біг-бордів з інформацією щодо навчання кримських
абітурієнтів у ВНЗ області. Управлінням освіти, науки та молоді ОДА підготовлено та
надіслано відповідного листа Херсонському міському голові В.В.Миколаєнку щодо
сприяння у вирішенні питання про розміщення 5 банерів на правах соціальної
реклами м. Херсоні та наповнення їх інформаційними матеріалами «Навчання
кримчан в українських вузах – єдиний шлях до Європи».
Станом на 11 липня 2017 року виготовлено та розміщено 5 банерів в кримському
напрямку та 5 банерів у м. Херсоні стосовно умов вступу осіб з АР Крим (фото
додається).
Херсонський національний технічний університет розмістив звернення у Фейсбуці на
кримсько-татарської мові та інструкцію щодо Умов Вступу до ВНЗ Херсонської
області.
Херсонським державним аграрним університетом проведено наступні заходи:
- у Херсонському регіональному ХАБ для ВПО «Відкритий простір», «Крим –
SOS» розповсюджено 200 єврофлаєрів,
- у Міському гуманітарному центрі по роботі з внутрішньо переміщеними
особами 50 листівок,
- до Прикордонної служби Каланчак, Чаплинка, Генічеськ (Чонгар) відправлено
для розповсюдження 350 буклетів,
- до Управління ДМС у Херсонській області (в т.ч. по районам) розповсюджено
300 листівок та 20 плакатів,
- Проведено флеш-моб та роздано пасажирам автобусів в напрямку на Крим
близько 100 листівок,
- Особисті зв’язки (передано безпосередньо на Крим, з можливістю подальшого

3.

Рада стейкхолдерів
зміни до навчальних планів
оптимізація ПТУ

4.

Ремонти шкіл до нового
навчального року, у т.ч.
підготовка опорних шкіл

розповсюдження) 80 флаерів,
- до Меджліс кримськотатарського народу передано для розповсюдження 200
листівок.
На «гарячу лінію» управління освіти, науки та молоді обласної державної
адміністрації було прийнято 101 дзвінок та розглянуто 79 звернень осіб, яким
було надано консультативну допомогу з питань навчання абітурієнтів з Криму.
Внесено в базу 239 звернення зі стислим змістом питання і відомості про
особу, яка звернулася на «гарячу лінію».
Сектором професійно-технічних навчальних закладів, науки та координації
вищих навчальних закладів здійснено 9 особистих прийомів громадян.
Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у
професійно-технічних навальних закладах області у 2017 році затверджений головою
обласної державної адміністрації 22 червня 2017 року. Загальний обсяг замовлення
становить 4088 осіб, у тому числі кваліфіковані робітники – 3963 осіб, молодші
спеціалісти – 125 осіб.
До 01 вересня 2017 року планується розробити нові робочі плани з урахуванням
вимог Державних стандартів професійної освіти на компетентісній основі з шести
професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, монтажник санітарнотехнічних систем та устаткування, швачка, кравець, закрійник, оператор поштового
зв’язку.
Підготовлено обґрунтування щодо оптимізації 2 ПТНЗ відповідно до Регіонального
плану розвитку професійно-технічної освіти Херсонської на 2016 – 2018 роки
стосовно .
Станом на 07.07.2017 року капітальні ремонти виконано на 69 об’єктах, поточні
ремонти на 174 об’єктах, на 2 об’єктах здійснено реконструкції покрівель на загальну
суму 16077,02 тис. грн, у тому числі за кошти місцевого бюджету – 14461,74 тис. грн,
освітньої субвенції – 408,991 тис. грн, позабюджетні кошти – 470,1 тис. грн.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року
№ 461-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів

5.

Передача гуртожитків
Новокаховського коледжу

6.

Обмін групами дітей для
відпочинку

державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з
метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної
казначейської служби станом на 1 січня 2017 року» затверджено 4 проекти щодо
проведення ремонтних робіт у загальноосвітніх школах загальною вартістю
17538,931 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку – 12251,383 тис. грн, та до кінця тижня буде оголошено тендерну процедуру
на проведення робіт у 4-х навчальних закладах.
Управлінням освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації підготовлено
листа на Міністерство освіти і науки України щодо передачі гуртожитку
Новокаховського коледжу .
Управлінням освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації
направлено лист до департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської обласної державної адміністрації щодо запрошення 76 дітей воїнів АТО
на відпочинок: з 15 по 24 липня 2017 року
(50 осіб) у ДОТ «Прибрежний»
(Херсонська область, Скадовський район), з 09 по 18 серпня
2017 року для 26
дітей воїнів АТО Івано-Франківської області буде організовано відпочинок у
дитячому оздоровчому таборі ім. Ю.О.Гагаріна (Херсонська область, м.Скадовськ,
пров. Нічика, 10). Направлено лист до Луганської обласної державної адміністрації
щодо запрошення 55 дітей на відпочинок до оздоровчих закладах Херсонської області
протягом липня-серпня 2017 року, а саме:
- 20 дітей відпочивають з 10 по 19 липня 2017 року до дитячого оздоровчого
табору «Веселка» (Херсонська область, м.Скадовськ);
- 20 дітей будуть відпочивати з 10 по 19 серпня на базі комунального закладу
«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Орльонок» (Херсонська область,
Генічеський район);
- 15 дітей матимуть нагоду відпочити з 19 по 28 серпня 2017 року на базі
дитячого оздоровчого табору «Крилатий» (Херсонська область, Скадовський район).
Запрошено 20 дітей пільгових категорій Донеччини (віком від 7 до 17 років)
відпочити протягом 10 днів:
- 10 осіб з 21 по 30 липня 2017 року на базі приватного підприємства «ЮГ - СК»
дитячий оздоровчий табір «Веселка» (Херсонська область, Скадовський район);

7.

Патріотичне виховання
- мультимедійні тири
- запровадження обласних
змагань з кульової стрільби

8.

Заходи до 100-річчя ХДУ

- 10 осіб з 10 по 19 серпня 2017 року на базі комунального закладу «Дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Орльонок» (Херсонська область, Геніческий
район, Арабатська стрілка).
З 23 червня 2017 року до 02 липня 2017 року 50 дітей воїнів АТО Херсонської області
відпочили у дитячому закладі оздоровчого типу «Нафтуся Прикарпаття» (Львівська
область). Наступна група дітей (50 осіб) пільгової категорії Херсонщини буде
направлена на відпочинок у період з 24 липня по 03 серпня 2017 року до зазначеного
оздоровчого закладу.
У програмі економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області
на 2017 рік передбачено забезпечення 34 загальноосвітніх навчальних закладів
інтерактивними тирами, з розрахунку 150,00 тис. грн за одиницю, загальна сума
5100,00 тис. грн.
У квітні-травні 2017 року 3804 юнаки пройшли польові збори в межах виконання
навчальної програми предмету «Захист Вітчизни», із них 1713 осіб були залучені до
виконання стрільб бойовими набоями (з автомату – 1713 осіб, з малокаліберної
гвинтівки, пневматичної зброї – 1398 осіб). Польові збори були проведені на базі 12
ОСОТ та на базі шкіл у районах, де відсутні ОСОТ. Військові частини, закріплені за
райвійськкоматами надали допомогу в обладнанні місць проведення занять. Стрільби
з АК-74 бойовим патроном проводилися на базі підшефних військових частин (В0950,
В4067), з малокаліберної гвинтівки – на базі тирів ТСОУ та УМВС України в
Херсонській області. Для проведення занять долучалися офіцери, прапорщики та
сержанти підшефних військових частин. Під час проведення занять організовувалася
демонстрація стрілецької зброї та іншого озброєння.
У зв’язку з відзначенням у 2017 році 100-ї річниці від дня заснування Херсонського
державного університету та враховуючи Постанову Верховної Ради України №1807VIII від 22 грудня 2016 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017»,
відправлено листи Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення України
Наливайку О.І., Голові Національного банку України Гонтарєвій В.О., Генеральному
директору Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
Смілянському І.Ю. Управлінням освіти, науки та молоді ОДА підготовлено проект

листа-клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо сприяння у наданні
додаткового фінансування для здійснення капітального ремонту будівлі навчального
корпусу № 3, 4 (пам’ятка місцевого значення), що дозволить створити сучасний
освітній комплекс (листа ОДА від 11.04.2017 року №22-2475/0/17/323).
На виконання п.9 Регіонального плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя
Херсонського держаного університету 18 травня поточного року у приміщенні архіву
відкрито виставку архівних документів до 100-річчя Херсонського державного
університету

