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Інформація
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
про виконання у 2017 році міської програми
"Розвиток освіти Рубіжного - інвестиції в майбутнє країни»
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від
03.08.2016 року № 13/11
І.Педагогічні працівники
Освітній процес у закладах освіти міста в 2017 році здійснювали 530
педагогів. З них: у закладах дошкільної освіти – 169 педагогів, в закладах
загальної середньої освіти - 332, в закладах позашкільної освіти - 29
педагогів. Психологічний супровід освітнього процесу забезпечували в
закладах дошкільної освіти – 7 практичних психологів, 8 логопедів, в
закладах загальної середньої освіти - 10 практичних психологів, 3 соціальні
педагоги та 3 вчителі – логопеди.
Кадровий склад педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти характеризується високим професійним рівнем: кількість педагогів
першої та вищої кваліфікаційної категорії становить 72% від загальної
кількості працюючих. З них: мають педагогічне звання «старший вчитель» 72 педагоги, «вчитель - методист» - 10.
У 2017 році атестовано 107 педагогічних працівників, з них:
кваліфікаційну категорію підтвердили 74 педагоги, підвищили - 33.
Педагогічне звання «старший учитель» присвоєно 5 вчителям, 5 директорів
закладів загальної середньої освіти підтвердили відповідність займаній
посаді.
За високий професіоналізм 121 педагогічний працівник нагороджений:
- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України - 2,
- Листом-подякою Луганської обласної державної адміністрації – 1,
- Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації - 4,
- Почесною грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради
Луганської області - 11 чоловік;
- Грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради Луганської
області - 25 чоловік,
- Грамотою управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області - 78 чоловік.
II. Науково-методична робота
У 2017 році міським методичним кабінетом забезпечено науковометодичний супровід:
- проходження курсів підвищення кваліфікації при Луганському
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти для 158 педагогів
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста (у тому
числі за денною формою навчання курси підвищення кваліфікації пройшли

75педагогів, за заочною – 78, за дистанційною – 5; також педагоги
підвищували кваліфікацію при ЛНУ імені Т.Шевченка–16, та при ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» ЦІППО – 1 педагог);
- консалтингу з питань організації та управління освітнім процесом:
проведено 31 інструктивно-методичну нараду, надавалися тематичні
консультації, складалися інформаційні довідки;
- упровадження державних освітніх стандартів: методистами
методичного кабінету організовано та проведено науково-практичні
конференції, семінари, круглі столи для всіх категорій педагогічних
працівників міста;
- участі закладів освіти, педагогів, учнів у проектах, програмах
національних і міжнародних організацій, співтовариств;
- інноваційної діяльності закладів освіти міста (4 експериментальні
заклади загальної середньої освіти всеукраїнського та регіонального рівнів, 3
експериментальні площадки лабораторії дошкільної освіти і виховання НАПН
України, 1 базовий заклад дошкільної освіти з упровадження програми
(«Афлатот»).
Матеріали з інноваційної діяльності закладів освіти міста були
представлені на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –
2017», учасниками якої стали управління освіти, міський методичний
кабінет, СШ №2, 7, 10, ЗШ № 3, 9, ДНЗ №2, 3, 6, 9, ЦТКСЕУМ, КПР.
Бронзовою медаллю виставки у номінації «Компетентнісний підхід – основа
якості змісту навчально-виховного процесу в закладі освіти» нагороджено
педагогічний колектив КПР.
У IX Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2017»
взяли участь 13 закладів освіти. Головною відзнакою форуму – Дипломом
лауреата конкурсу І ступеня і Золотою медаллю нагороджено колектив
Рубіжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №3 у номінації
«Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості».
З метою розвитку співробітництва
з
Міжнародними та
Всеукраїнськими організаціями заклади освіти міста взяли участь в більш
ніж 9 проектах і програмах. У жовтні 2017 року в рамках реалізації нового
литовсько-українського проекту «Допомога в сфері освіти регіонам Східної
України, які постраждали від конфлікту: «На шляху до змін», учні та
педагоги відвідали Литву з метою впровадження кращих європейських
педагогічних практик, спрямованих на формування європейських цінностей в
сфері виховання у молоді активної громадської позиції.
За ініціативи голів ОДА Луганської та Львівської областей
започатковано Всеукраїнський освітній проект «Змінимо країну разом»,
метою якого є освітній та культурний обмін між вчителями Львівської,
Тернопільської та Луганської областей. Шість педагогів міста та три
представники управлінської ланки вже взяли в ньому участь. Робота за
проектом продовжується.
Науково-педагогічна та науково-методична діяльність представлена
участю вчителів у масових педагогічних заходах (Всеукраїнських, обласних,
міських конференціях, «круглих столах», семінарах тощо) та публікаціях.

Педагогічні працівники міста представили свій досвід роботи в газетах та
журналах видавництв «Шкільний світ», «Освіта», «Світич», «МЦФЕР:
Освіта», «Плеяди» у збірниках наукових праць, методичних посібниках для
заступників директорів шкіл тощо.
III. Дошкілля
З метою забезпечення права дитини на здобуття якісної дошкільної
освіти та виховання здорової і компетентної особистості; створення
сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку
кожної дитини дошкільного віку в місті Рубіжному функціонувало 9
закладів дошкільної освіти, 2 дошкільні групи на базі комунального
навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 –
дитячий садок", які відвідувало 1768 дітей віком від 2 до 6-7 років. На базі
ЗШ № 3 працювала група короткотривалого перебування для дітей 5-річного
віку, які не відвідують дитячі садки. Забезпечено першочергове влаштування
до закладів дошкільної освіти 89 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб
та учасників АТО. Охоплення дошкільною освітою складає 92%, охоплення
дітей 5-річного віку – 100%.
Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради Луганської області
від 21.12.2016 № 21/1 та з метою виконання натуральних норм харчування
збільшена вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за
один день відвідування: для дітей ясельної групи – 17 грн., для дітей груп
дитячого садка та спеціальних груп – 20 грн., для дітей санаторних груп – 22
грн. Вартість утримання однієї дитини в день складала 90 грн. (за рахунок
батьківської оплати та коштів міського бюджету).
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами на базі трьох закладів дошкільної освіти
міста працювало три інклюзивні групи, в яких виховувалося 4 дитини з
особливими освітніми потребами та на базі 5-ти закладів дошкільної освіти –
сім спеціалізованих груп:
- п’ять груп з порушеннями мовлення (60 дітей),
- одна група з порушеннями зору (10 дітей),
- одна група з затримкою психічного розвитку (10 дітей).
Заклади дошкільної освіти працювали над реалізацією нової редакції
Базового компонента дошкільної освіти. Три заклади дошкільної освіти міста
ДНЗ №3,6,9 - експериментальні майданчики лабораторії дошкільної освіти
Інституту проблем виховання АПН України, ДНЗ №5 - базовий дошкільний
заклад з впровадження програми «Афлатот».
Зміст дошкільної освіти вдосконалювався через:
- перехід до педагогіки розвитку, яка передбачає особистісно-орієнтований
підхід в освітньому процесі;
- застосування інноваційних технологій, прогресивних систем, що сприяють
підвищенню якості освіти;
- активне втілення новітніх педагогічних технологій в освітній процес;
- збільшення кількості дітей, які отримують реабілітаційно-корекційну
допомогу.

IV. Обдарована дитина
Рубіжанські школярі щорічно беруть участь у олімпіадах з базових
дисциплін, у конкурсі - захисті наукових робіт Малої академії наук.
Протягом 2017 року здійснювався науково-методичний супровід проведення
І, II етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з базових
дисциплін, підготовка команди учнів міста до участі у III, IV етапах олімпіад,
конкурсах учнівської творчості та конкурсах-захистах робіт учасників
Рубіжанської філії Луганського територіального відділення Малої академії
наук.
Команда міста з 84 учнів (36 учнів КНВК «Рубіжанський ліцей», 17
учнів СШ № 10, 9 учнів СШ № 2, 6 учнів ЗШ № 9, 5 учнів ЗШ № 8, СШ № 7,
3 учні ЗШ № 4, 2 – ЗШ № 3, 1 – ЗШ № 1) стала учасником обласного етапу
олімпіад з 19 навчальних предметів.
Результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018
навчальному році – 44 призові місця ( І-х місць -7; ІІ-х – 6; ІІІ-х – 31).
За підсумками виступу в обласному етапі олімпіад кращі результати
показали команди учнів з англійської мови та хімії – по 5 призових місць;
екології, географії, біології, фізики, історії, обслуговуючої та технічної праці
– по 4 призових місця; правознавства – 3 призових місця. По 2 призових
місця вибороли команди учнів з інформатики та математики. По одному
місцю - команди учнів з німецької мови, інформаційних технологій та
астрономії.
Найбільш результативними були виступи учнів КНВК « Рубіжанський
ліцей» – 19 призових місць (І місце – 6, ІІ місце – 2, ІІІ місце - 11), СШ № 10
– 11 призових місць (ІІ місце – 1, ІІІ місце - 10), СШ № 2 – 5 призових місць
(ІІ місце – 1, ІІІ – місце - 4), СШ № 7 – 4 призових місця (І місце -, ІІ місце –
1, ІІІ місце -2), ЗШ № 8, ЗШ № 9 - по 2 призових місця (ЗШ № 9 –ІІ місце -,
ІІІ місце -1; ЗШ № 8 – ІІІ місце -2), ЗШ № 4 – ІІІ місце – 1.
Школярі міста - постійні учасники Міжнародних дитячих конкурсів з
української мови імені Петра Яцика та з української літератури імені Тараса
Шевченка, учасники масових заочних Міжнародних та Всеукраїнських
конкурсів з навчальних предметів: «Лелека», «Левеня», «Кенгуру»,
«Соняшник», «Бобер» тощо.

V. Мовна культура
У 2017 році відкрито 79 класів з українською мовою навчання (на 2
більше, ніж у 2016 році), в яких навчається 1644 учні (39% від загальної
кількості школярів), і 100 класів з російською мовою навчання, з кількістю
2560 учнів (61%). За бажанням батьків у 10-ти перших класах (244 дитини, 56
%) навчання ведеться українською мовою, а в 7-ми перших класах (191
дитина, 44%) - російською мовою. 201 учень (46%) 10-11 класів обрали
філологічний напрям навчання.

За рахунок варіативної складової в профільних класах філологічного
напряму введені курси за вибором «Основи теорії літератури», «Стилістика
української мови», «Синтаксис української мови».
Протягом року здійснювався науково-методичний супровід діяльності
міських методичних об’єднань вчителів української, російської філології,
іноземних мов. Для вчителів-словесників проводилися інструктивнометодичні наради з питань функціонування російської, української,
англійської, французької, німецької мов.
Відповідно до Регіональної програми розвитку української мови,
культури та національної свідомості громадян України на території
Луганської області на 2016-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови
ЛОДА від 21.12.2015 № 636, та на виконання плану роботи управління освіти
учні закладів загальної середньої освіти міста брали участь у: XVІII
Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, VIІI
Міжнародному конкурсі учнівської творчості імені Т.Шевченка, XVІI
Всеукраїнському
конкурсі
учнівської
творчості,
присвяченому
Шевченківським дням, Всеукраїнській народознавчій грі «Соняшник»,
шкільних конкурсах в рамках Тижня української писемності і мови.
У 2017 році відповідно до учнівських контингентів 6,9 класів та
навчальних програм отримані підручники для класів з українською та
російською мовами навчання.
VI. Підготовка до ЗНО, моніторинг освіти
Для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний
доступ до здобуття якісної освіти та інтеграції в єдиний державний освітній
простір у місті створено систему підготовки учнів закладів загальної
середньої освіти до участі у Всеукраїнському зовнішньому оцінюванні якості
знань випускників та проведенні у закладах загальної середньої освіти міста
регіональних моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів
з окремих предметів навчальних планів.
Згідно затвердженого плану-графіка в закладах загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів проведено заходи з метою належної організації та
проведення у місті ЗНО-2017, проводилась роз’яснювальна робота для різних
категорій педагогів та директорів закладів загальної середньої освіти.
Заступниками директорів з навчально-виховної роботи було своєчасно
направлено на реєстрацію 189 комплектів документів випускників 2017 року.
Для роботи на пунктах тестування на базі СШ № 7,10, КНВК «Рубіжанський
ліцей» було залучено 98 педагогів, які пройшли відповідне навчання та
забезпечили проведення пробного тестування і основної сесії ЗНО-2017 з
української мови та літератури. Крім того, 30 досвідчених вчителів
української мови та літератури, англійської мови і математики працювали на
пунктах перевірки завдань відкритого типу у місті Сєвєродонецьку.
Більшість випускників надали перевагу складанню тестів з історії
України (74%) та математики (69%). Зменшилась кількість бажаючих
складати ЗНО з англійської мови до 37% порівняно з 48% у 2016 році.
Натомість збільшено частку випускників, які обрали тести з географії та
біології.

Випускники продемонстрували середній та достатній рівень знань
при складанні тестів ЗНО, частка сертифікатів із результатами більше, ніж
160 балів, складала:
33% з української мови та літератури; 32% з математики; 22% з фізики.
У 2017 році організована робота щодо проведення регіональних
моніторингових досліджень відповідно до вибірки Центру моніторингу
ЛОІППО. Учні та педагоги міста взяли участь у проведенні регіональних
моніторингових дослідженнях з української мови (11 клас), літературного
читання (4 клас), історії України (11 клас), предметів ЗНО; проведено
апробацію тестових завдань ЗНО з математики та хімії.
VII. Медіапростір освіти
Продовжується впровадження електронного документообігу в
діяльності управління освіти: в освітній звітності - програма ІСУО, в галузі
закупівлі - система «Рrozorro».
У закладах загальної середньої освіти міста функціонує програма
«Курс-школа», налаштована на формування звітності і видачі документів про
освіту випускникам. В закладах дошкільної освіти за допомогою програми
«Курс-ДНЗ» ведеться електронна черга зарахування дітей до закладів.
Для вчителів міста проводились семінари - практикуми щодо
використання інноваційних методів викладання з підтримкою інформаційнокомунікаційних технологій. Для вчителів інформатики працює постійно
діючий семінар-практикум з нової теми у 8 класі «Середовище
програмування «Лазарус».
Оновлюються веб-сайти закладів освіти, де висвітлюється інформація
про діяльність та освітній процес, в тому числі фінансова звітність.
Управління освіти та заклади освіти дублюють інформацію в соцмережах та
фейсбуці.
VIII. Психологічна служба
Головним завданням діяльності психологічної служби є збереження
психологічного здоров'я дітей, а також їх психофізичний і особистісний
розвиток на всіх вікових етапах. У 2017 році в закладах освіти міста
працювало 17 практичних психологів та 3 соціальні педагоги, які
здійснювали психологічний супровід освітнього процесу. Для них працювали
постійно діючі семінари, були проведені засідання «круглих столів»,
функціонували супервізійні, інтервізійні групи за різними напрямами. Творчі
групи практичних психологів працювали за проблемами:
- Формування та корекція спеціальних вмінь та навичок.
- Формування комунікативних компетентностей обдарованої дитини.
- Технологія особистого зросту та самопрезентація.
- Усвідомлення групо-динамічних явищ та ситуацій.
IX. Особлива дитина. Інклюзивна освіта
Соціалізація адаптація та навчання дітей з порушеннями у психічному
та фізичному розвитку - одне із головних завдань закладів освіти міста у

2017 році. Забезпечення психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з
особливостями психічного та фізичного розвитку в процесі їх інтеграції в
закладах освіти протягом року здійснювала психолого-медико-педагогічна
консультація, практичні психологи та логопеди закладів освіти. У 2017 році
кількість обстежених дітей спеціалістами ПМПК склала 98 дитини, з яких 23
- діти з інвалідністю. Домінуючими вадами із загальної кількості обстежених
є порушення зору та мовлення.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами на базі трьох закладів дошкільної освіти
міста працювало три інклюзивні групи, в яких виховувалося 4 дитини з
особливими освітніми потребами та на базі п’яти закладів дошкільної освіти
– 7 спеціалізованих груп.
На базі ЗШ № 3 та КНВК «школа-дитячий садок» працювали сім класів
з інклюзивним навчанням, в яких навчалося 10 учнів з особливими освітніми
потребами: 1-й клас – 3 учні, 2-й клас – 3, 3-й клас – 1, 6-й клас – 1, 8-й клас –
2 дитини.
Для роботи з такими дітьми введені додаткові ставки корекційних
педагогів, асистентів педагогів та проведено комплектацію обладнанням за
рахунок державної освітньої субвенції, участі закладів освіти у проектній
діяльності та спонсорської допомоги. У ЗШ № 3 створено кімнату
психологічної розгрузки, логопедичний пункт, кімнату фізичної реабілітації.
Варіативність здобуття якісної освіти відповідно до здібностей та
індивідуальних особливостей дітей з обмеженими можливостями
забезпечується також індивідуальною формою навчання. У 2017 році
кількість дітей зазначеної категорії склала 21 дитини, з яких 14 - діти з
інвалідністю. Всього у закладах загальної середньої освіти навчається 60
дітей з інвалідністю, заклади дошкільної освіти відвідують 19 дітей
зазначеної категорії. Для дітей з особливими освітніми потребами
запроваджено системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід
дітей, у тому числі з інвалідністю, які навчаються за індивідуальною
формою.
Продовжується
робота з реалізації державної політики щодо
забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з
інвалідністю, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом
впровадження інклюзивного навчання. З цією метою затверджено План
заходів щодо впровадження інклюзивного виховання та навчання у закладах
загальної середньої та дошкільної освіти на 2016-2018 роки.
X. Виховання та позашкільна освіта
Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти в місті – організація
дозвілля дітей в позаурочний час, орієнтація на продовження навчання. У
двох закладах позашкільної освіти (КПР та ЦТКСЕУМ) працювали 92
гуртки для 1350 вихованців.
Педагогічні колективи закладів позашкільної освіти сприяють творчій
самореалізації особистості, залучають дітей до активної громадської
діяльності, організовують участь у міських та обласних заходах різної

спрямованості. Мережа гуртків постійно вдосконалюється для задоволення
освітніх запитів дітей та батьківської громадськості.
З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді через
відродження національних і загальнолюдських духовних і моральних
цінностей рішенням Рубіжанської міської ради Луганської області від
21.12.2016 № 21/8 затверджено міську Програму «Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки, згідно з якою
проведений міський етап Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») та участь в
обласних фінальних змагання гри взяла команда КНВК «Рубіжанський
ліцей».
Вихованці КПР, ЦТКСЕУМ - призери Всеукраїнських та обласних
акцій і конкурсів з декоративно-прикладної творчості, вокального мистецтва,
природоохоронної тематики, патріотичного виховання, туристськокраєзнавчої спрямованості,технічної творчості.
Виховна робота в
закладах загальної середньої освіти міста була
спрямована на пошук гармонійного співвідношення напрямів, засобів,
методів виховання громадян і патріотів України.
В загальноосвітніх
навчальних закладах працювало 55 гуртків предметного, спортивного та
творчого спрямування, в яких займалося 960 учнів 1-11 класів, що складає
23 % від загальної кількості школярів.
З метою формування правової поведінки майбутніх громадян у
закладах загальної середньої освіти міста проводились тижні правових знань,
батьківські конференції та збори за правовою тематикою, семінарські заняття
з вчителями правознавства, засідання методичних об’єднань класних
керівників тощо.
Виховна робота з пропаганди здорового способу життя та
профілактики шкідливих звичок у закладах освіти міста була спрямована на
проведення як традиційних, так і інноваційних форм роботи в рамках
Всесвітніх днів боротьби з ВІЛ/СНІДОМ, туберкульозом; акцій, марафонів,
кросингів щодо боротьби з палінням, наркоманією, вживанням алкоголю.
У місті працює дитяча організація ТІКСУМ, метою діяльності якої є
розвиток навичок дитячого самоврядування, виховання громадсько-активної
особистості. ДО ТІКСУМ - ініціатор проведення міських акцій, тренінгів,
фото кросингів, дебатних турнірів, конкурсів для розвитку нових лідерів.
XI. Відпочинок та оздоровлення
Протягом літа 2017 року при закладах загальної середньої та
позашкільної освіти функціонувало 14 таборів з денним перебуванням, в
яких відпочила 601 дитина. Для 66 (12%) дітей пільгової категорії було
організовано дворазове гаряче харчування за рахунок коштів місцевого
бюджету, а саме: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування - 8, діти
з інвалідністю - 3, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 29,
відмінники навчання - 1, діти учасників АТО - 5, діти з сімей внутрішньо
переміщених осіб - 18.
Продовжувалась практика організація мовних таборів (СШ № 2, 10,
КНВК «Рубіжанський ліцей»), що є одним із шляхів для забезпечення

якісного навчання дітей іноземним мовам. До планів роботи таборів були
включені заходи з пропаганди здорового способу життя: тематична
гімнастика, різноманітні спортивні змагання, рухливі ігри на свіжому повітрі.
З метою популяризації фізичної культури, спорту, олімпійського руху та
пропагування здорового способу життя у червні в усіх таборах пройшов
Всеукраїнський Олімпійський день. У п’яти таборах відпочинок дітей було
організовано за тематичними змінами. Табори відпочинку СШ № 2,
ЗШ № 8,9, КПР брали участь у конкурсі малобюджетних проектів літнього
оздоровлення, в якому мовний табір СШ № 2 переміг з проектом «Веселкове
місто».
За рахунок коштів місцевого бюджету управлінням освіти було
придбано 30 путівок у заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зоря»
на суму 105 400 грн. для дітей пільгових категорій (із залученням
батьківських коштів на суму 14 600 грн.). Загальна сума – 120 000 грн.
XII. Модернізація матеріально-технічної бази
З метою покращення матеріально-технічної бази та якісної роботи
закладів освіти міста у 2017 року проведені за кошти місцевого бюджету,
фонду розвитку обласного бюджету:
 заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків СШ № 2, СШ № 10,
ЗШ № 4);
 капітальний ремонт покрівлі СШ № 2, ЗШ № 4;
 капітальний ремонт (заміна м’якої покрівлі на скатну) СШ № 10;
 поточний ремонт покрівлі ДНЗ №4, СШ № 7, поточний ремонт малих
архітектурних форм дитячих групових майданчиків у ДНЗ №4 –
97 870 грн.;
 поточний ремонт систем опалення ДНЗ № 1, ДНЗ №2, ДНЗ № 3, ДНЗ
№ 4, СШ №2, ЗШ №3, ЗШ № 4, СШ № 7, ЗШ № 8 ЗШ № 9, КНВК
«школа–дитячий садок» - 137 751 грн.;
 капітальний
ремонт
шкільної
їдальні
та
встановлення
багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним
покриттям ЗШ № 8;
 облаштування спортивних майданчиків СШ № 7, ЗШ № 8, ЗШ № 9 –
120 600 грн.;
 капітальні ремонти великого та малого спортивних залів СШ № 10;
 капітальний ремонт санвузлів ЗШ № 9, КПР;
 поточний ремонт каналізаційної системи ДНЗ № 8 – 813 грн.;
 облаштування дитячого ігрового майданчика ДНЗ №3 – 71 981 грн.;
 ремонт і технічне обслуговування протипожежного обладнання
(перезарядка вогнегасників) – 8 794 грн.;
 придбано сучасний кабінет для проведення уроків хімії та біології у
КНВК «Рубіжанський ліцей» - 307 107 грн..
Придбано за рахунок коштів місцевого бюджету для закладів
дошкільної та загальної середньої освіти:
- бактерицидні лампи для груп та медичних кабінетів – 7 620 грн.;
- спортивний інвентар – 108 560 грн.;

- обладнання та будівельні матеріали для господарчих потреб –
207 587 грн.;
- миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби – 297 316 грн.;
- обладнання та інвентар для інклюзивної групи, пандус та дитячі
парти-трансформери в ЗШ № 3 – 32 580 грн.;
- посуд для шкільних їдалень – 198 194 грн.;
- вогнегасники – 47 457 грн..
У рамках проектів отримано:
- дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) ігрове обладнання, меблі, м’який
інвентар для ДНЗ № 3 та проведено капітальний ремонт приміщення
групи ДНЗ № 7, КНВК «школа-дитячий садок» - 1 008 566 грн.;
- благодійного фонду «ВОСТОК-СОС» цифрове обладнання для ЗШ
№ 4 – 42 416 грн.;
- благодійного фонду «TERRE BES HOMMES» комп’ютерне
обладнання та спортивний інвентар для ЗШ № 3 – 71 738 грн.;
- громадської організації «Громадський дім» акустичне обладнання
для Комунальна організація (установа, заклад) Комплекс
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом – 19 971 грн.;
- благодійної організації «Міжнародний БФ «руки друзів»
комп’ютерне обладнання для Комунальна організація (установа,
заклад) Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом –
22 199 грн.

Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

