Звіт міського голови С. Цапюка про діяльність закладів освіти у 2016 році

Протягом 2016 року діяльність міської влади в галузі освіти була спрямована
на збереження мережі навчальних закладів, створення належних умов їх
функціонування і розвитку, забезпечення якісних показників.
Розвиток освітньої галузі і хороші перспективи для її вдосконалення можливі
тільки за умови фінансової підтримки.
У 2016 році з міського бюджету на освіту було виділено 13,9 мільйонів, які
були використані на капітальні та поточні видатки, придбання.
Для порівняння

Основна увага та кошти спрямовані на впровадження в навчальних закладах
енергозберігаючих технологій та зміцнення матеріально-технічної бази.
В 16 дошкільних навчальних закладах та 4 дошкільних підрозділах здійснено
повну або часткову (спальні та ігрові кімнати) заміну вікон.
В 7 ДНЗ
відремонтовано покрівлі.

В цьому навчальному році в ДНЗ заборонені батьківські внески, тому влада
взяла на себе обов’язок забезпечення ДНЗ за рахунок міського бюджету миючими
засоби та засобами гігієни, постільною білизною, меблями та м’яким інвентарем.
В навчально-виховних комплексах Звенигородський та Марто-Іванівський
відкрито додаткові групи. Для цього відремонтовано приміщення та забезпечено їх
всім необхідним.

За минулий рік проведено капітальний ремонт приміщень та класних кімнат
НВО «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗН І-ІІ ступенів – школа
мистецтв», НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа», ОНВК (ЗНЗ І-ІІ
ступенів № 17 – ліцей). Для відремонтованих класів придбано шкільні меблі.
Здійснено заміну вікон і дверей в 7-ми ЗНЗ.
Для учнів придбано 85
комп’ютерів.

У 2016 році за кошти міського бюджету організовано безкоштовне
харчування всіх учнів 1-4 класів та дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітейпереселенців. При цьому вартість харчування однієї дитини збільшилася на 2 грн.
Спрямування коштів на розвиток освіти є інвестиціями в розвиток наших
дітей. Результати минулорічного зовнішнього незалежного оцінювання тому
підтвердження: наше місто посідає І місце за високим рівнем навчальних досягнень
в області.

Для розвитку дитячої творчості в місті працюють комунальні позашкільні
навчальні заклади освіти: Будинок дитячої та юнацької творчості та Центр дитячої
та юнацької творчості ім. О. Шакала. Всього позашкільною освітою охоплено 71%
дітей та підлітків нашого міста.

Для занять спортом в місті функціонує комунальний заклад ДЮСШ № 2,
який було відремонтовано за кошти міського бюджету. Протягом року в
приміщенні спортивної школи проходять змагання різних рівнів, а олександрійські
спортсмени стають переможцями змагань всеукраїнського і світового рівнів.

Загалом для розвитку фізичної культури і спорту місто має 2 стадіони, 72
спортивні майданчики, 9 футбольних полів, 20 приміщень для фізкультурно –
оздоровчих занять та 22 спортивних залів.

Незважаючи на те, що держава у 2017 році передала на міський бюджет
додаткові зобов’язання щодо утримання освітньої галузі, а це усі видатки крім,
заробітної плати вчителів, розвиток освітньої галузі в поточному році залишиться
одним з пріоритетних для діяльності влади.

