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Хацьки

Степанки

Бузуків



Заклади освіти, які успішно функціонують 

на території Степанківської ОТГ.

Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО):

1.Степанківська загальноосвітня школа I-III ступенів Степанківської сільської ради 

Черкаської області (Степанківська ЗОШ I-III ступенів). 

Профіль навчання – українська філологія.

2.Хацьківська  загальноосвітня школа I-III ступенів Степанківської сільської ради 

Черкаської області (Хацьківська ЗОШ I-III ступенів).

Профіль навчання – екологічний.

Заклади зошкільної освіти (ЗДО):

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки Степанківської

сільської ради Черкаської області (ДНЗ «Яблунька»).

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки Степанківської

сільської ради Черкаської області (ДНЗ «Берізка»).



Керівники закладів освіти 

Яценко Катерина Миколаївна – директор Степанківської ЗОШ I-III

ступенів, вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої

категорії, вчитель-методист.

Рожелюк Володимир Іванович - директор Хацьківської ЗОШ I-III

ступенів, вчитель трудового навчання, художньої праці, технологій,

образотворчого мистецтва, основ здоров'я, креслення, спеціаліст вищої

категорії.

Семенюк Алла Сергіївна – завідувач ДНЗ «Яблунька» с.Степанки,

спеціаліст другої категорії.

Макаренко Марина Анатоліївна – завідувач ДНЗ «Берізка»

с.Хацьки, спеціаліст першої категорії.



Загальна кількість здобувачів освіти 
(станом на 01.09.2018 р.) 

у чотирьох закладах освіти складає 702 особи:

Степанківська ЗОШ I-III cт. – 277 учнів;

Хацьківська ЗОШ I-III ст. – 262 учні;

ДНЗ «Яблунька» с. Степанки – 85 вихованців;

ДНЗ «Берізка» с. Хацьки – 78 вихованців.



Загальна кількість персоналу закладів освіти 
складає 139 осіб, в тому числі 67 педагогічних працівників.

Степанківська ЗОШ I-III  cт. – 50 осіб

Хацьківська ЗОШ I-III ст. – 45 осіб

ДНЗ «Яблунька» с. Степанки – 23 особи

ДНЗ «Берізка» с. Хацьки – 21 особа

Кількість педагогічних працівників  

за категоріями за педагогічними званнями

вища категорія – 15 осіб                    Заслужений вчитель України – 1 особа

перша категорія – 27 осіб                         відмінник освіти України – 4 особи

друга категорія – 8 осіб                                  вчитель-методист – 4 особи

спеціаліст – 16 осіб                                              старший вчитель – 6 осіб



Фінансування освітньої галузі



За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на

формування інфраструктури ОТГ та за кошти місцевого бюджету

проведено капітальні ремонти двох об'єктів освітньої галузі із

застосуванням комплексного підходу з енергозбереження:

Корпус №3 

Хацьківської ЗОШ I-III
ступенів

1 419 830 грн.

Разом:

Їдальня 

Степанківської ЗОШ I-III

ступенів

1 496 494 грн.

2 916 324 грн.



Корпус №3
Хацьківської ЗОШ I-III ступенів

У корпусі №3 

здобувають освіту 37 

першокласників.

Корпус має дві класні 

кімнати, спальню, 

внутрішній туалет, 

коридор та котельню.



Корпус №3
Хацьківської ЗОШ I-III ступенів



Корпус №3
Хацьківської ЗОШ I-III ступенів



Корпус №3
Хацьківської ЗОШ I-III ступенів

За кошти місцевого 

бюджету:

встановлений новий 

твердопаливний 

котел  з приставкою 

для паливних гранул

86 100 грн.



Їдальня 
Степанківської ЗОШ I-III ступенів

Гарячим харчуванням 

охоплено близько 200

здобувачів освіти 

Степанківської ЗОШ,

для яких у шкільній їдальні 

створені безпечні, сучасні та 

комфортні умови. 



За кошти місцевого бюджету

придбане нове обладнання для їдальні

на суму – 31 580 грн.



Нова українська школа (НУШ)

В умовах «Нової української школи» 

у 2018-2019 навчальному році здобувають освіту 

76 першокласників, для яких у закладах освіти  створений

новий освітній простір.



За рахунок коштів з місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, за 

позабюджетні (спонсорські) кошти, придбані нові меблі для першокласників, які 

виготовлені з сертифікованих матеріалів, вартістю 225 260 грн. 

104 000 грн.
Столи учнівські 

одномісні (80 шт.), стільці 
(80 шт.), регулюється 

висота меблів.

30 000 грн.
Стінки універсальні      
(2 шт.) та столи для 
вчителів   (2 шт.). 

91 260 грн.

Ліжка двоярусні (15 шт.) 
та матраци ортопедичні       

(30 шт.)



На умовах співфінансування за кошти місцевого та 
державного бюджетів придбана комп'ютерна техніка. 

За кошти районного бюджету придбані телевізори. 

Ноутбуки (4 шт.), принтери (4 шт.), 

ламінатори (4 шт.) – 86 032 грн.
Телевізори (2 шт.) – 30 000 грн.



На умовах співфінансування за кошти місцевого та державного 
бюджетів придбані дидактичні матеріали для здобувачів освіти 

1-4 класів, вартістю 50 239 грн.



Інші напрямки фінансування



На умовах співфінансування за кошти місцевого та державного 
бюджетів придбані дидактичні матеріали 

для інклюзивного навчання

11 000 грн.



З місцевого бюджету  виділено 
924 858 грн.

787 663 грн.

На харчування 
здобувачів освіти.

Учні 1-4 класів, діти-
сироти, діти учасників 

АТО, діти з 
малозабезпечених та 

багатодітних сімей, учні, 
які відпочивають влітку у 

пришкільних таборах 
охоплені безкоштовним  

харчуванням.

34 700 грн.

Учням, які мають 
статус «дитини-

сироти».

На придбання шкільної та 
спортивної форми             

(по 2000 грн.).

На оздоровлення та 
відпочинок у дитячому 

таборі «Журавлик».

87 989 грн.

На безкоштовне 
підвезення

до місця навчання (роботи) 
та у зворотньому напрямку 

учнів, які проживають 
більше ніж за 3 км від 

закладу освіти та 
педагогічних працівників, 

які проживають в 
м.Черкаси.

14 506 грн.
На премії та стипендії

учням-переможцям олімпіад, 

творчих конкурсів, 

призерам МАН та педагогам, які

їх підготували,  учениці 

нагородженій срібною

медаллю за досягнення 

в навчанні.



З місцевого бюджету виділено
673 332 грн. субвенції

172 500 грн.
Дитяча юнацька 

спортивна школа «Мрія»

З учнями  працюють 
два тренери з 

футболу.

286 245 грн.

Червонослобідська 

дитяча музична школа

З учнями працюють  7 
педагогів за класами:

- хореографія;

- фортепіано;

- народні інструменти.

214 587 грн.

Методичний кабінет 

відділу освіти ЧРДА 

Надає методичну та 
консультаційну 

допомогу закладам 
освіти, організовує та 

проводить районні  
конкурси, олімпіади, 
семінари, майстер-
класи, методичні 

об'єднання, інтернет-
заходи, творчі групи 

тощо.



З місцевого бюджету виділено
1 438 132 грн.

Оплата комунальних послуг - 1 170 536 грн.

Поточний ремонт закладів освіти – 82 681 грн.

Транспортні послуги – 14 490 грн.

Відрядження педагогічних працівників – 26 312 грн.

Купівля канцелярських, господарських товарів тощо – 143 113 грн. 



Дякуємо керівникам закладів освіти, батькам здобувачів освіти 

працівникам освітньої галузі та усім  небайдужим громадянам, які активно,

натхненно та безоплатно  допомагали  втілювати в життя плани і задуми, 

пов'язані з покращенням стану освітньої галузі Степанківської ОТГ.

Підготувала : Я.О.Кулик


