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Засідання «круглого столу » з питанння «Реорганізація ш кільної мережі в територіальній 

громаді»

На засіданні присутні:

Голова селищної ради Коновалов Е.П.

Заступник голови селищ ної ради Ш трикун Л.І.

Секретар ради Курсачова Г.С.

Начальник ю ридичного відділу Леонець О. С.

Начальник бухгалтерського відділу Дю кова Т.Л.

Начальник фінансового відділу Струк В.В.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Глазунова І.М

Спуціалісти відділу освіти, молоді та спорту П олякова Т.В., Дегтярьова Л.А.

Директори ліцеїв громади:

- Ш естаківського ліцею  Ткаченко

- Кирилівського ліцею

- Гонтарівського ліцею  М ироненко Л.Г

- Х отімлянського ліцею  П еченізька Р.Л.

- Старосалтівької Ш евченко А.В.

Старости с іл , , депутати.

(лист реєстрації додається).

М етою реорганізації ш кільної мережі в Старосалтівській територіальній громаді є створення 

сучасної системи управління освітою , яка враховує особливості громади, зростання автономії 

навчальних закладів та утвердження державно-громадської форми правління.

Відкриває і веде громадські слухання голова Старосалтівської селищ ної ради Коновалов Е.П.

Коновалов Е.П .- Зачитує розпорядження про проведення «круглого столу » з питанння 

«Реорганізація ш кільної мережі в територіальній громаді» ( було опубліковано на офіційному 

сайті громади).

« Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти за сучасних умов —  це одне з 

найактуальніших та найбільш  болючих завдань, покладених на органи місцевого 

самоврядування. П орадитись, почути думку досвідчених, знайти компроміс, обговорити з 

професіоналами та дійти згоди в даному питанні -  основна мета таких зборів. І головна ціль 

оптимізацїї, - це не економія кош тів за рахунок оптимізацїї ш кіл, скорочення робочих місць, 

а підвищення якості освіти, створення рівних умов для кожної дитини задля адаптації її в 

суспільстві та конкурентоспроможності сільського учня по відношенню  до міського, 

доступність в здобутті безкош товної вищ ої освіти.»

( надав слово для інф ормації начальнику відділу освіти, молоді та спорту Глазуновій І.М.)

Глазунова І.М. Освіта, отримана у сільських школах, сьогодні не зовсім неефективна. 

Проблеми сучасної сільської освіти: подрібнена мережа малокомплектних шкіл, в яких не 

налічують навіть ЗО—40 учнів (як правило, такі школи розташовані в ізольованих населених 

пунктах за декілька кілометрів одна від одної) . В нашій громаді це Ш естаківський та 

Кирилівський ліцей. О днакова сума грошей на рік виділяється на кожну дитину. Проте для 

громади кожен учень обходиться в різну суму. ( інформація додається).

Супрун Р.О. депутат,- Які школи планується закривати?



Коновалов Е.П:- Закриття ш кіл не планується, лиш е понижається рівень, зміна ступенів,

Лебеденко А.С. депутат -  Який відсоток державної субвенції та скільки коштів витрачається 

з місцевого бюджету?

Глазунова І.М . -  за 2020рік: Старосалтівська -  6 300 000грн не доотримує 30%

Хотімлянська -  3 127 000грн ; має 2 700 00грн, доплата їй майже 500 000 грн;

Гонтарівська -2 700 000грн; має 2 000 000грн, доплата 500 000 грн;

Кирилівська -  1 500 000грн , має 500 000 грн, доплата 1 000 000грн;

Ш естанівська -  2 200 000грн; має 1 240 000грн, доплата 1 000 000грн

Супрун Р.О, депутат: пропоную  провести ще одне засідання «круглого столу» з точним

розрахунком витрат фінансового та бюджетного відділів.

Коновалов Е.П:- Прош у Струк В.В. та Дю кову Т.Л. підготувати за слідую чої зустрічі дані 

розрахунки.

Супрун Р.О. депутат А ще треба виріш уватись питання доріг.

Коновалов Е.П- так. Чекаю  подання депутатів по даному питанню, щоб можна було 

звернутися в обласну раду.

Лебеденко А.С. депутат: Я к в області проходить оптимізація?

Глазунова І.М - Громади ,які ще в 2016-2017рр почали процес оптимізації перейшли з 

червоного до помаранчевого та навіть зеленого рівня.

Коновалов Е.П- зі звіту Глазунової І.М. зачитує кількість учнів в класах шкіл.

Глазунова І.М -  доповню є інформацію голови тим, що за облік дітей від 0 до 18 років 

відповідальний відділ освіти, проте старости не завжди вчасно надаю ть інформацію. 

Попросила більш відповідально ставитися до даного питання. Так в 2021 році до 1 класу 

йдуть: Старий Салтів -43 дитини, всі інші -27 дітей.

Дегтярьова Л.А. -  познайомила з кількісним складом працівників закладу та дітей:

№  зп школа К-к дітей К-к педагогів К-к обсл перс. На 1 дитину

1 Старосалтівська 383 34 29 0,16

2 Х отімлянська 111 17 10 0,24
л
Д> Ш естаківська 41 12 10 0,54

4 Кирилівська 26 10 8 0,69

5 Г онтарівська 83 14 13 0,33

Ш евченко С.В.- депутат А що буде зі скороченням вчителів?

Глазунова І.М . -  аналізую чи тарифікаційні списки вчителів, навчального навантаження 

достатньо, вчителі зможуть перейти до інших шкіл. Кожен обирає сам, але з практики -  

М олодова -  при закритті ш коли жоден з вчителів не прийш ов в Старосалтівську школу, хоча 

пропозиції були, а з Зарічненської школи всі працевлаштувалися.

Печенізька Р.Л. -  директор. Де подіти вчителів спеціалістів?

М ироненко Л .Г . -  В нашій школі всі кваліфіковані вчителі в працю ю ть за фахом.

Лиман І.Д.- староста Кирилівського округу - «Зараз в нашій школі навчається 26 учнів, Наші 

випускники навчаються у вищ их навчальних закладах. В школі села тепло і затишно. Ми не 

хочемо, щоб наших дітей довозили в Гонтарівку Дорога до села дуже погана і відстань не 

мала . Діти в різний час закінчую ть уроки. Де вони будуть чекати автобус? П ершочергово має



вирішуватись питання доріг і лиш е після цього можна буде наважуватись закривати чи 

оптимізовувати ш коли, попередньо вивчивши думку батьків.

Коновалов Е.П. Учні там будуть цілий день, обговорювалося питання організувати хоча б 

дворазове харчування, зробити групу подовженого дня, проводити гурткову роботу.

Печенізька Р .Л  директор Х отімлянського ліцею ш кола є єдиним осередком освіти, культури й 

соціальної активності в селі. «Немає школи -  немає села Тому, на мою думку, реорганізація 

шкіл стане чи не останнім кроком до вимирання села».

Федорченко В.В.- спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту -  «Сьогодні діти мають слабке 

здоров’я і для них буде дуже важко ще раніше прокидатись і пізно повертатись додому.»

Він звернувся з проханням не поспіш ати оптимізовувати чи закривати Кирилівську школу, бо 

вважає, що проблема не в якості освіти, а в її фінансуванні, (планується залишити лише 

початкову школу)

М ироненко Л.Г -  «треба чекати загального реформування освіти , а не бігти попереду 

потяга.»

Курсачова Г.С. Головна ціль оптимізації, - це не економія коштів за рахунок закриття шкіл, 

скорочення робочих місць, а підвищення якості освіти, створення рівних умов для кожної 

дитини задля адаптації її в суспільстві та конкурентоспроможності сільського учня по 

відношенню до міського, доступність в здобутті безкош товної вищої освіти, надання 

більших освітніх перспектив для громади завдяки ефективнішому витрачанню  бюджетних 

коштів (зокрема й при економії).

Федорченко В.В -  тоді треба всі зробити філіями .

Глазунова І.М. -  Філія є закладом опорної школи, тоді інші не будуть ю ридичними особами.

Супрун Р.О. -  А що то за 50 000грн виділили на штраф в Х отімлянську школу?

П еченізька Р.Л -  В нас була обласна перевірка протипожежної безпеки в закладі.

Леонець О .С . -Д о  змін готуватися треба. Н еобхідні розрахунки для ясності картини.

Коновалов Е.П. -  П ідводячи підсумок- обговорення продовжуємо 10.03.2021р з ознайомлення 

з фінансовою стороною даного питання. Всім дякою за плідне обговорення.

Секретар р а д и / І С у р с а ч о в а  Г.С.



Протокол №  2 

Від 10.03.2021року

Засідання «круглого столу » з питання 

«Реорганізація ш кільної мережі в територіальній громаді»

На засіданні присутні:

Голова селищ ної ради Коновалов Е.П.

Заступник голови селищ ної ради Ш трикун Л.І.

Секретар ради Курсачова Г.С.

Начальник ю ридичного відділу Леонець О. С.

Н ачальник бухгалтерського відділу Дю кова Т.Л.

Начальник фінансового відділу Струк В.В

Начальник відділу освіти, молоді та  спорту Глазунова І.М

Спуціалісти відділу освіти, молоді та спорту П олякова Т.В., Дегтярьова Л.А.

Директори ліцеїв громади:

- Ш естаківського ліцею  Ткаченко

- Кирилівського ліцею

- Гонтарівського ліцею М ироненко Л.Г

- Х отімлянського ліцею  П еченізька Р.Л.

- Старосалтівької гі Ш евченко А.В.

Старости сіл, депутати, представники батьків. (лист реєстрації додається).

Відкриває і веде громадські слухання голова Старосалтівської селищ ної ради Коновалов 

Е.П.

Коновалов Е.П- М и продовжуємо засідання «круглого столу » з питанння «Реорганізація 

шкільної мережі в територіальній громаді». Слова Глазуновій І.М.

Фактаж і досвід відчувався у найбільш  щирому та критичному виступі начальника 

відділу освіти , молоді та спорту Старосалтівської селищ ної ради Глазунової І.М.: 

сьогоднішній круглий стіл зібрано для того, щоб визначити напрямок, за яким ми маємо 

рухатись далі. Скільки необхідно автобусів, як розробити марш рути, яка демографічна 

ситуація в громаді? Як зробити освіту якісніш ою  -  основна мета реформи? Не будемо 

займатись популяризацією, намагатись комусь сподобатись, бо всім нам присутнім в залі 

відомий реальний стан справ в освіті. Не варто мене переконувати, що в маленьких класах 

діти отримують кращі знання, ніж в повних.Бо за багато років педагогічної діяльності я 

маю досвід роботи і в початковій ш колі, і в ЗОШ  І-ІІІ ступенів. І знаю, що і підготовка 

вчителя до уроку інша, і адаптація дитини в колективі, і якість знань різна. І далеко не на 

користь малокомплектних класів. Сьогодні ми маємо ш коли, де немає жодного класу, бо 

відповідно до законодавства кількість учнів у класі має становити не менше 5 осіб. Існує 

заборона суду на створення класів-комплектів. Припиняється виплата освітньої субвенції 

загальноосвітнім навчальним закладам, в яких менше 25 учнів (крім початкової школи). 

Так, існує індивідуальна форма_навчання. Тому, думаю, варто не підбурю вати батьків, а 

проводити з ними роз’ясню вальну роботу задля спільного виріш ення наболілих проблем.»

Також вона інформувала зібрання про педагогічне навантаження вчителів після 

реформування освіти в громаді. ( інформація додається). Економія по державній субвенції 

2 800 000грн, які можливо використати на покращення матеріальної бази закладів.

Лебеденко А .С - Чи мож на кошти з державної субвенції використовувати на покращення 

матеріальної бази дош кільних закладів?

Глазунова І.М - Ні. Вона розрахована лиш е на учнів школи.



Струк В .В . -  М ісцевий бю джет економія біля 300 000грн, використаю ться на пальне і 

обслуговування автобусів.

Коновалов Е .П  П родовжуємо обговорення. Кожен по черзі свою думку.

Форов М .В -  староста Зарічненського округу : дане питання повинні вирішувати 

компетентні в цій сфері люди.

Стеблянко Г.В. — староста Ш естаківського округу : сьогодні утримую сь від обговорення.

Ш евченко Є .В .- П отерпіти, залишити в Ш естакова 9 річку ,а далі буде видно.

Лебеденко А .С. -_К ирилівка складна ситуація, важко сказати, Ш естаково -  початкова, 

Гонтарівка і Хотімля -  гімназії. Оптимально Кирилівку закрити, щоб діти могли 

отримувати належну освіту.

Ш аповалов Ю  І. староста Гонтарівського округу. П риєдную ся до слів Ш евченко Є.В. -  

залишити 9 річки.

Івакіна Т.М. староста -  44 дитини їде з М олодової до Салтова. Вклю чить в план ремонту 

доріг дорогу М олодова -  Салтів.

Коновалов Е .П . «Я вже говорив -  депутати, пишіть звернення.»

Лиман І.Д. -  Враховуйте і відстань.

Представник батьківської громади Ш естаківського ліцею у своєму виступі була 

категоричною, бо тем а підвозу їхніх дітей є дуже болючою.

Печенізький Ю .С. депутат (с.Гонтарівка) переконаний, що неможливо жити вчорашнім 

днем, недопустимо виховувати та навчати дітей тими методами, які запроваджували 10,

20, ЗО років тому. Д іти повинні виховуватия з однолітками, їм повинно бути цікав,. Я бачу 

цей шлях -  підвіз дітей до Старосалтівського ліцею де сильних базова школа, там 

здобуваються високі знання, і в них сконцентрована сильна матеріально-технічна база.

Печенізька Р.Л. Говорили «Немає школи -  немає села -  застаріла фраза». Та ні! До 

вчителя повинна бути повага, вчителю треба стаж. Старости звертаються за проведення 

суботників, будь -  яких заходів на території села. Економити на вчителях не треба.

Курсачова Г.С. Ф раза дійсно застаріла. Ш кола -  це не створення робочих місць на селі, це 

надання освітніх послуг дітям, батьки яких працюють на підприємствах та в організаціях, 

керівники яких створю ю ть робочі місця.

П еченізька Р .Л . Робочі місця є. Треба почекати, не йти попереду реформи. Педагоги в 

закладі всі професіонали, діти колись з гарними результатами закінчували школу. Так ми 

не лідери в рейтингу, але участь беремо.

Дегтярьова Л .А . Готуючись до наради ми зібрали тарифікацію  з кожного закладу, щоб 

бачити картину по навантаженню . П рактично педагоги не постраждають при зміні типу 

закладу, лиш е треба перейти на роботу в інший заклад. Що стосується перепрофілювання 

шкіл, то початкова ланка повинна залишитися, тоді на неї буде виділятися освітня 

субвенція, а коли з малою наповню ваністю 9 річка, субвенція відсутня.



М ироненко Л.Г. Освіту треба захищати. Нехай все буде на сьогодніш ньому рівні. В усіх

11 класів.

П еченізька Р.Л Ми все руйнуємо своїми руками.

Лебеденко А .С Кожен округ має свої доходи , а витрати порахуйте.

Глазунова І.М. -  Треба на все дивитися реально. Великі класи в нас не існують, 15-20 

дітей -  це нормально. Зарічне задоволені і діти і батьки. Якщо дитина гарно навчається, в 

неї розкрився потенціал, якщ о не добре даю ться знання -  дитина отримує досвід 

спілкування з однолітками, дорослими, живуть в соціумі. П роблема сіл -  відсутність 

дітей. Що стосується реформ 2027 року, то це про академічні ліцеї і вони нас не 

стосуються зовсім.

Курсачова Г.С підтримала план оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, 

переконана, що будуть прийняті зміни до бюджету і в громаді надійдуть додаткові кошти 

на фінансування освіти. Д іти повинні формуватись в колективі, а не навчатись 

індивідуально.

Ш трикун Л .І. - «Реформа освіти необхідна. Я бачу цей ш лях через створення сильних 

базових шкіл, там здобуватимуться високі знання, і в них сконцентрується сильна 

матеріально-технічна база.

Голова селищ ної ради Коновалов Е.П підсумував: Ми хочемо змін, але боїмося будь-яких 

змін. Бажаємо, щоб влада радилась з громадами, а у відповідь чуємо, що громадські 

слухання чи обговорення лиш е розбурхую ть людей. Сьогодні будь-яких проектів рішень 

щодо оптимізації чи закриття шкіл в громаді немає. І офіційне ріш ення дійсно за 

селищними депутатами. Але ми, як влада, вже сьогодні зобов’язані донести до людей 

інформацію про реформи, які назрівають, новації, які неминучі та проблеми в освіті, які 

необхідно спільно вирішувати.

Обговорення даного питання пройшло. Дякую всім за участь. Ріш ення буде прийнято 

депутатами на сесії.

- /

Секретар селищ ної ради Курсачова Г.С.


