
 

Додаток №2 

відповіді до питання №11 

  

 

11. Ваші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти м.Первомайський. * 

1.  Не треба нічого покращувати все влаштовує не закривайте жодну з шкіл 

2.  На мою думку, якість освіти на достатньому рівні 

3.  Побільше уваги до дітей, до їхніх знань 

4.  Вернуть детям их место обучения 

5.  Покращити харчування 

6.  Чтобы выделенные деньги доходили до школы 

7.  Надати достойний заклад для освіти 

8.  Виконати рішення суду 

9.  Повернути дітей до своїх шкіл з таким же забезпеченням, яке було 

10.  Оснастить классы современным оборудованием, сделать ремонт помещений 

11.  
Не використовувати гроші батьків для господарських потреб садочків і шкіл. Більше 

залучати коштів від меценатів міста, а не батьків 

12.  Повысить оплату учителям! 

13.  Вернуть детей в школы 

14.  Відремонтувати належним чином приміщення шкіл 

15.  Підвищення кваліфікації педагогів 

16.  Створити належні умови для всіх здобувачів освіти 

17.  Перестати знущатися над закладами освіти 

18.  Залучити спонсорів для покращення шкіл. Повернути учнів у свої школи! 

19.  Створення комфортних умов для приєднання шкіл (створенняя другої зміни) 

20.  Вернуть детей в 4 школу 

21.  Перевыборы мэра и увольнение Садченко 

22.  Оставить все школы в городе 

23.  
Улучшение условий учебы, вернуть детей в родные школы, обеспечить комфортные 

кабинеты и санитарные условия 

24.  
Вернуть детей в родные школы, обеспечить просторными кабинетами, санитарными 

условиями 

25.  
Учите детей на родном языке, вернуть детей в родные школы. Если закрыть, обратное 

вернуть, на 2020 год Правительство Украины поставило построить 100 новых школ 

26.  Дайте возможность самим решать, а не заставлять 

27.  

Досить брати гроші собі у кишеню, покращувати собі умови для праці. Забрали муз.школу 

та художку, щоб покращити собі умови; давайте жити для дітей, покращити умови для 

дітей "Діти-квіти жіття!!!!!!!" 

28.  
Залучення спонсорів до благоустрою шкіл. Думати про дітей та жителів міста, а не про 

свої кишені 

29.  Повернути дітям свої навчальні місця 

30.  Матеріальне обладнання, утримання санітарної гігієни 

31.  Виділяти кошти 

32.  
Комп’ютеризувати заклади шкіл №1 та №4. На новий лад; зробити ремонт. Відкрити 

школи №4 та №1 в м.Первомайський 

33.  
Не перекладывать на плечи детей учебный процесс. Более доступно излагать новый 

материал!!! 

34.  Немає 



35.  Скоротите мережу освітніх закладів 

36.  
Особисто мене влаштовує якість освіти та освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти м.Первомайський 

37.  Не закрывать ни одну школу 

38.  

Використовувати інноваційні технології розкриття особистого потенціалу учнів, 

матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Надавати учням 

свободу вибору в старшій школі по вибору предмета 

39.  Збільшення фінансування на утримання закладів освіти 

40.  Належний ремонт, майданчики для відпочинку, недостатньо учбових посібників 

41.  Залучити молодих фахівців 

42.  
Оставьте все как есть прежде, оставьте школы в покое и детей тоже, и так много горя 

Прошу пожелания учесть, бабушка 77 лет 

43.  Більша відповідальність вчителів до надання учням знань 

44.  
Залишити всі школи, щоб вони працювали, надати комфортне середовище для школярів та 

вчителів, заміна вікон та утеплення будівлі 

45.  Покращення матеріальної бази 

46.  
Убрать Бакшеева и некоторых депутатов, которые мешают учебному процессу и 

стравливают жителей города 

47.  Зменшення кількості учнів у класах, підвищення оплати праці учителів 

48.  Виконати рішення суду 

49.  

Створення на базі шкіл кружків, нас влаштовувала 4 загальноосвітня школа 3 хвилини до 

дому, теплий відремонтований клас, що закріплений за дітьми. Висококваліфіковані 

вчителі, до яких діти хочуть іти на уроки. Спортзал та двері, школа задовільняє потреби. 

Додаткові заняття з різних напрямків розвитку дитини 

50.  Сделайте крышу в школе №7!!! 

51.  Покращити матеріально-технічне забезпечення шкіл 

52.  Прибрати Садченко, бо тормозить освітній процес. Харченко теж пора міняти 

53.  Припинити репресії до неугідних шкіл!!! 

54.  Відновити освітній процес у всіх школах 

55.  Вернуть детей в родные школы 

56.  
Певернути у школи дітей (школу №1 та школу №4), забезпечити освітленими і вільними 

кабінетами 

57.  

Залучити інвесторів для благополуччя шкіл, міськвиконкому давати гроші школам, а не 

посередникам, а потім гроші осідають невідомо де, думати про дітей, а не про своє 

збагачення, вернути дітей до своїх шкіл 

58.  Приберіть платні послуги в освітніх закладах 

59.  
Улучшить условия обучения: в осенне-зимний период в школах должно быть теплее. Для 

выпускников налаживать связи с ВУЗами Харькова. Ремонтировать вовремя крышу, полы 

60.  Скоротити освітню мережу 

61.  Матеріальна база!!! 

62.  Усім учасникам освітнього процесу виконувати свої посадові обов'язки 

63.  Оптимізація закладів освіти 

64.  Фінансування з міського бюджету шкіл 

65.  За рахунок закриття шкіл модернізувати заклади, що залишаються 

66.  Распределить детей по своим школам, по своим кабинетам 

67.  Дітей потрібно навчати, а не займатися додатково, за гроші! 

68.  Залишити все як є 



69.  Скорочення пенсіонерів 

70.  Не закрывать школы 

71.  
Не закрывать школы №1 и №4. Вернуть все как было раньше. Дать успокоиться 

родителям, детям, учителям, вернуться к нормальному учебному процессу! 

72.  Прекратите беспредел! Сократите штат в горсовете! 

73.  
Не закривати шкільні та дошкільні заклади. Зарплати мера та його заступників розглядати 

через громаду 

74.  Дати змогу працювати і не заважати, бо є різниця праці в класі де 30 дітей і, принаймні, 25 

75.  Слить 4 и 7 школы, слить 1 и 3 школы 

76.  Менять руководство 

77.  
Залучення спонсорів до благоустрою шкіл. Думати про дітей та жителів міста, а не про 

свої кишені 

78.  Вернуть детей в родные школы 

79.  Вернуть школы №4 и №1 нашим детям 

80.  
Дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, чесно розприділяти між школами фінанси, 

зекономлені кошти за 6 місяців (шк.№4) куди підуть? 

81.  Рішення повинно бути однозначним. В школі повинен бути один керівник 

82.  Працювати над створенням сучасних навчальних кабінетів 

83.  Отремонтировать дороги! не препятствовать учебному процессу в школах №1 и №4 

84.  Поповнити матеріальну базу шкіл 

85.  Выделить часы для обучения русского языка и украинского языка 

86.  
Не треба нічого міняти, і нічого соєдіняти, кожен буде турбуватися про свою школу. 

Питання просто ужас! 

87.  Улучшать материальные условия во всех школах 

88.  
Хотілося б бачити в закладах освіти безкоштовні факультативні та допоміжні заняття для 

дітей 

89.  
Кожна сім'я та дитина повинна вчитися в тому місці, де вона хоче і проблема грошей у 

місті не повинна впливати на дітей 

90.  ЗОШ 1 та ЗОШ 4 не реорганізувати, а ліквідувати 

91.  Забезпечення дітей учбовими книгами 

92.  Відновити роботу 4 школи. зроботи ремонти в школі №7 

93.  
Больше мероприятий по школам открыть. Дом творчества открыть большой, не то, что в 6 

школе негде танцевать, маленький зал 

94.  Запровадження інноваційних методів викладання 

95.  Наказывать учителей за плохое поведение детей 

96.  
Хочеться, щоб вчителі дуже добре розповідали свій предмет. Щоб діти розуміли. Вчителі 

щоб були добріші до учнів 

97.  В школі №7 треба налагодити роботу працівників кухні та поремонтувати кришу 

98.  Забезпечити шкільні бібліотеки підручниками 

99.  Повинні працювати всі заклади 

100.  Припинити травлю Бакшеєва і все буде добре! 

101.  Якщо учитель хворіє, то уроків завжди нема 

102.  

Завантаження учнів непотрібними курсами, низький санітарний рівень, холодно, особливо 

в понеділок! не всі учителі відповідного рівня 

103.  Проведення поточного ремонту, заміна вікон на металопластикові 

104.  Якість освіти влаштовує 

105.  Робочі місця молодим фахівцям. пенсіонерам-вчителям на пенсію 



106.  

Уделить больше внимание обучению в школе и меньше задавать на дом. Делать на 

продленке 

107.  

З економічної точки зору необхідно закрити одну (дві) школи, але привести спочатку до 

ладу інші, щоб діти не відчували дмскомформу 

108.  Дітей треба навчати на уроці, а не на додаткових заняттях за гроші 

109.  Учителям, у которых дети занимаются у репетиторов надо понижать зарплату 

110.  Місцевій владі не втручатися в освітній процес 

111.  Зробити ремонти у школах 

112.  Зробити умови для дітей та наших онуків 

113.  Трудно написать 

114.  Скоротити кількість шкіл, буде можливість складовувати вивільнені кошти на решту шкіл 

115.  Учителям быть добрее к ученикам и еще умение рассказывать ученикам 

116.  

Очень много пенсионеров, должны приходить молодые специалисты с новыми взглядами 

на образование. Альтернативное образование 

117.  Вчителі повинні більше піклуватись за учнів 

118.  Залишити дітей у своїй школі 

119.  Много учеников в классе. сложная программа обучения 

120.  З повагою відноситися до вчителів міста! 

121.  

Більше займатися майбутнім дітей, а не особистими справами. Не можна закривати школи, 

за для премій владі міста 

122.  

Я против закрытия, неиспользование здания 4 школы. Это преступление. Здание рушится, 

в разрушении экономии нет 

123.  Заставить учителей добросовестно преподавать свой предмет 

124.  Педоставіть кращі навчальні місця для навчання дітей 

125.  Вернуть детей в школы 

126.  

Виконати рішення суду, повернути дітей в заклади освіти №4 та №1, яких розміщено було 

в інших закладах (№5 та №7). Де обладнані кабінети і можна здійснювати освітньо-

навчальний процес на високому рівні 

127.  Не економити бюджетні гроші!!! 

128.  Не мешать детям учиться там, где они хотят 

129.  

Багато учнів в класах, важка шкільна програма для вивчення, в школах існує булінг між 

дітьми 

130.  Не экономить на детях 

131.  Повернути дітей у свої учбові заклади і нехай діти навчаються, щоб була гадна заміна 

132.  

Закривати школи в місті не доцільно, так як, заклади освіти повинні працювати в повному 

режимі 

133.  Видівлення бюджетних коштів на освітні заклади 

134.  

Якість освіти відповідає, а от організація якості отримання знань дітям в хаосі, який 

створила міська рада - ні! 

135.  Верните 4 школу 

136.  Виділяти більше коштів на освіту та освітян 

137.  Залучення молодих спеціалістів в закладах освіти 

138.  Повернути школи в свої приміщення, відремонтувати будівлі шкіл 

139.  

Оставить все школы в количестве 7 в городе и вернуть детей в их предыдущие ЗОШ№4, 

№1 

140.  Привлечение инвесторов для благоустройства школ 

141.  Не достатньо вчителів 



142.  Фінансування закладів освіти 

143.  Школы не закрывать!!! 

144.  Добавить зарплату учителям, чтобы не уезжали в Польшу 

145.  Повернути дітей до школи №4 і №1 для покращення умов навчання 

146.  К качеству образование претензий не имею 

147.  

Каждый год направлять государственные деньги на улучшение условий для учебы детей и 

работы учителей 

148.  

Відновитинавчальний процес у школах №4, №1 та повернути дітям нолрмальні умови для 

навчання 

149.  Равномерно распределять финансирование школ, школы не должны работать 

150.  Виділяти грощі місцевій владі, а не батькам на ремонти та миючі засоби 

151.  

Вернуть количество школ в городе в их количество в 7 школе, вернуть учебный процесс в 

ЗОШ 4, 1 и отремонтировать здания школ, а не воровать деньги из бюджета 

152.  Підняти заробітну плату молодим спеціалістам, звільнити пенсіонерів 

153.  

Укреплять материальную базу школ . Нужно чтобы государственные деньги напрямую 

шли на ремонт школ, приобретение оборудования. 

154.  ремонт крыши в школе №7 

155.  Прекратите беспредел! Сократите штат в горсовете 

156.  Не ліквідувати школи №1 та №4 м.Первомайського 

157.  

Зробити якісний ремонт , який слугуватиме довгі роки! Фінансувати кошти на потреби 

освіти в більшій кількості. Негайно взяти під контроль харчування дітей в освітніх 

закладах. 

158.  Треба ремонтувати садки та школи, а не закривати 

159.  Все влаштовує 

160.  Змінити керівництво 

161.  Перевыборы местного головы пойдет на пользу городу 

162.  

1. Детей надо учить на их родном языке. 2. Надо восстановить работу школ №1 и №4 и 

дать детям возможность учиться в родных школах. В перспективе детей будет больше, 

если школы закрывать - обратно не вернуть 

163.  

Збільшуйте кількість класів, дбайте про належні умові закладів навчання: тепло, покрівля, 

вікна, встановлюйте біметалічні батареї 

164.  

У наших школах працює забагато вчителів-пенсіонерів та 

простонекваліфікованих/низькокваліфікованих спеціалістів або з сумнівною репутацією 

(Гатілов, фізрук ЗОШ№1 тощо) 

165.  Вернуть детей в свои классы и здания, а также оставить педсостав школ №1 и 4 

166.  Важко відповісти 

167.  

Пусть в городе функционируют все семь школ. Каждая из них очень нужна. Пусть на 

деньги. которые тратит мэр, тратит непонятно куда, финансируют школы и финансируют 

их, чтоб наши дети нормально питались, сидели в комфортных классах и ПРОСТО БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ!!! 

168.  Больше внимания уделить детям. проводить воспитательные часы 

169.  Все добре 

170.  

Забезпечити освітній процес, умовами сприятними для якості освіти.Виконати постанови 

та рішення суду. 

171.  Звільнення мера 

172.  Звільнення мера в м.Первомиайський 

173.  

Виконати рішення суду! Дуже хочеться щоб дорослі (особливо міський відділ освіти) 

звернуло увагу на проблеми дітей (зовсім не ведуть діалогу) 

174.  Залучення інвесторів для благоустрою шкіл. Залишити всі школи на своїх місцях. Не 



звільняти вчителів 

175.  Перевыборы мэра и уволить Садченко 

176.  Відтворити нормалні умови в школі №4,№1. Зробити ремонт. 

177.  Ремонт школи №7 

178.  Думати про дітей, повернення учнів школи №4 до своїх класів у свою школу 

179.  Не ліквідувати заклади тому, що це призводить до конфліктів 

180.  Повернути дітей в свою школу! 

181.  Збільшити фінансування за рахунок економії бюджету від закриття шкіл 

182.  Покращити матеріально-технічну базу шкіл 

183.  Вернуть детям свою школу! 

184.  Закриття ЗОШ №1 та ЗОШ №4 

185.  Ремонт, заміна вікон, нові меблі 

186.  Оновлення матеріально-технічної бази, ремонт шкіл деяких закладів 

187.  Не перекладывать на плечи родителей, то что обязаны давать учителя в школах! 

188.  Не закрывать школы! 

189.  

Освітньо-навчальний процесс повинен відбуватися в межах школи, а не після закінчення 

уроків у своїх вчителів за батьківські гроші 

190.  Незакривати школи та садки. 

191.  Не закривати ні школи, ні садочки 

192.  Ліквідувати Міський відділ освіти 

193.  Вернуть детей в свою школу №4. Задействовать инвесторов для ремонта школы №4 

194.  Оставить школы №1 и №4 в функционирование в образовательном процессе 

195.  За тридцять учнів у класах затруднює засвоєння і без того важкої нової української школи 

196.  

Покращувати матеріально-технічну базу шкіл шляхом залучення інвесторів, спонсорів, 

інших джерел 

197.  Треба залишити усі школи і не закривати не одну з них 

198.  Змінити відношення викладачів до учнів! 

199.  Непереполнение учящихся в классе 

200.  Переполнение учащихся в классах 

201.  Ремонт у школі, покрівля, заміна вікон, сучасне обладнання 

202.  

Самое первое - обеспечите детей книгами, которых не хватает у нас в стране обучение 

бесплатное, почему мы должны покупать книги по основным предметам? 

203.  

Мое мнение школы не закрывать, а на оборот им помочь.Нужна поддержка. Школа №4 

должна работать и выпускать как и прежде учеников с золотыми медалями. 

204.  Оставьте учителей в покое 

205.  

Надати більш роширенні знання та відповідальній ставиться до посадових обов`язків, 

більше надавати факультативних освітних процесів. 

206.  

Щоб розвиватися, реба бачити куди саме та яким чином. Необхідно розробити стратегії 

розвитку відділу освіти та всіх шкіл та структуру разом з батьками та учнями. Це єдиний 

шлях розвитку, на мою думку! 

207.  Дбайливе ставитися до обов`язків, більш давати розширенні знання, та консультації 

208.  

Відкрити школу №4, яка відповідає всім вимогам: сильний учительський колектив; 

зроблений ремонт в класах. Треба тільки полагодити кришу 

209.  

Покращення технічно-матеріальної бази шкіл, проведення капітальних ремонтів, поточних 

ремонтів, педагогічному складу підвищити рівень освіти у дітей, ставитись 

відповідальніше до своєї праці, відноситись до дітей у межах розуміння та поваги 

210.  

Школы не в коем случае не закрывать, так как детей все больше и больше, а нужно 

открывать еще и не одну 

211.  Чтобы наших детей вернули в нашу школу№4 



212.  Підвищення рівня кваліфікації працівників освіти 

213.  Немає 

214.  Выделять больше денег на ремонт школ, а не счет родителей 

215.  Щорічне підвищення кваліфікації усіх вчителів у місті, а також вихователів з ДНЗ. 

216.  Трудове навчання для хлопців, більше екскурсій 

217.  

Закриття шкіл є першою мотивацією для людей не приходити до міста для проживання. 

Ще є знищення міста, або іншими словами "державна влада" 

218.  Залишити наших дітей в спокої 

219.  Закрыть Горсовет 

220.  

Зробити капітальні ремонти шкіл, відремонтувати дах в ЗОШ№7, замінити вікна, утеплити 

стіни.Оснащити класи сучасним обладнанням. 

221.  Закласти до бюджету міста на 2021р. кошти на капітальний ремонт шкіл. 

222.  

Повернути школам їх приміщення, відремонтувати їх віділяти всі гроші, що длає держава 

на їх освіти 

223.  

Повернути дітей до навчаних закладів. Залучити спонсорів, а також батьків до відновлення 

шкіл. Виконувати наказ суду 

224.  

Выполнять все обязанности на которые вы шли в кабинеты. Работать по закону Украины. 

Выполнять обещания , а не прикрываться чьей то спиной. Отвечать за свои поступки. 

Честно относиться к народу, а именно к детям быть человеком. 

225.  

Нужно давать нашим детям право выбора учиться в тех учебных заведениях, которые они 

хотят, а не в которые их загоняют, как стадо. И тогда качество знаний повысится 

226.  Не нарушайте права учеников в выборе учебных заведений 

227.  

У школі повинен бути один директор та колектив, тоді буде покращено навчання, а не те 

що відбувається в ЗОШ№7, заразі псування майна, порушення розпорядку школи. 

228.  Вернуть детей в сою школу и дать достойные знания, а не воевать 

229.  Нехай усі вчителі старанно виконують свою роботу 

230.  Залучення спонсорів, повернути дітей до шкіл №4,№7, з яких їх перевели 

231.  

Для покращення якості освіти дітей треба забезпечити комфортними кабінетами, 

дотримуватись саніторних норм 

232.  Відкрийте школи по рішенню суду 

233.  

Дуже велика кількість дітей у класі. Дайте можливість працювати в повному обсязі 

вчителю, надавати кожній дитині більше уваги! 

234.  Бакшееву подать в отставку, горисполком сократить 

235.  Поменьше детей в классах 

236.  Потрібно збудувати ще одну школу за рахунок держбюджету 

237.  

Я важаю, що вчителі надають гідні освітні послуги, не дивлячись нав те що умови до цього 

не найкращі, Покращіти умови в школі! 

238.  Все лучшее - детям 

239.  Востановити школи №4, №1 

240.  Більше фінансувати, покращити умови роботи. 

241.  

Нас не устраивает программа, думаю, что и учителей тоже, но это на уровне страны. 

Хотелось бы, чтобы не молчали учителя и давали свою оценку в Министерство 

образования 

242.  Придбання медіотехніки, наочності 

243.  Оставить все школы в покое и наладить учебный процесс как можно лучше 

244.  

Детей в классах не должно быть больше 25, для этого нужны больше, чем сейчас классов, а 

значит и школ 

245.  

Государство должно обеспечивать школы деньгами для приобретения оборудования 

проведения ремонтных работ, так как образование у нас бесплатное 



246.  

Залучати спонсорів, повернути дітей до своїх навчальних закладів, більше думати про 

дітей та поважати думку народу 

247.  Залучення спонсорів, повернення шкіл №1та №4 

248.  Не закрывать школы 

249.  В школе № 6 сделан ремонт в классах, коридорах, библиотеках, спортзалах 

250.  Привлечение инвесторов для улучшения состояния школ 

251.  Повернути дітей до своїх навчальних закладів 

252.  

Частіше обговорювати з батьками проблеми шкіл, раціонально використовувати кошти 

виділені на школи. Більше проблем уділяти проблемам учнів 

253.  Добавити заробітну плату та робочі місця 

254.  

Залучати молоді кадри. Перевіряти рівень знань та викладання вчителів. Застосовувати 

індивідуальний підхід до учнів. 

255.  

Зменшення кількості учнів у класі до 20-25 детей, обладнення сучасних кімнат 

обладнанням 

256.  

На данне питання має давати відповідь профільне міністерство, а не думка пересічного 

громадянина міста 

257.  Збільшити фінансування за рахунок економії бюджету від закриття шкіл 

258.  Залучати спонсорів, повернути дітей до своїх шкіл, більш дбати про дітей 

259.  Не закрывать, а сдавать в аренду 

260.  Не закрывать школы, сады, дать детям спокойно учиться, а родителям - работать 

261.  Не закрывать учебные заведения 

262.  Повернути дітей до своїх шкіл 

263.  Дефицита нет, но наполняемость классов критичная 

264.  Предмет должен изучаться как предмет не для того чтобы поставить галочку 

265.  Відкрийте школи по рішенню суду 

266.  

Виділяти кошти на добре харчування. Звернути увагу на проблеми 7 школи їдальня - не 

обладнанна (все старе), криша тече, діти на 3 поверсі ходять до туалету сідаючи на голий 

унітаз та багато інших проблем 

267.  

Покращити фінансування, харчування, мат.-технічну базу привести у відповідність з 

соц.нормами 

268.  Все влаштовує 

269.  

На мою думку школу № 1 можно закрити, так як в класах навчається дуже мало дітей, а 4 

школу не доцільно закривати 

270.  

На мою думку треба: 

1. Полагодити дах в школах, 

2.Подавати тепло в школи, так щоб було в класах тепло 

271.  

В школі №4 саме найкраще навчання, найкращі показники ЗНО за останні роки найкращій 

педагогічний колектив, не заважайте їм працювати, а дітям навчатись! 

272.  Ліквідувати ЗОШ № 1 та №4 

273.  Залишити дітей в №1 №4 школах 

274.  В школах холодно 

275.  

Якщо у класі менше дітей, то знання доходять до кожного учня. Вчителю набагато легше 

доводить знання дітям якщо їхня кількість не перевищує 15-20 дітей у класі. 

276.  Закрыть школы, так как нет кол-ва детей! 

277.  Звільнити Гатілова та директора ЗОШ№1 

278.  

Зекономленні кошти шляхом реорганізації закладів освіти витрачати на матеріальну 

підтримку інших закладів 

 



279.  

Залучення інвесторів для благоустрія шкіл, налагодження зв`язку з ВУЗами, перевести 

учнів до своїх шкіл 

280.  Залучення інвесторів по благоустрію шкіл, повернути учнів до своїх шкіл 

281.  

Розподіляти доцільно кошти міського бюджету з метою розподілення їх на капітальні 

ремонти освітніх закладів 

282.  Наших детей вернуть назад 

283.  Кожному бути відповідальним , толерантним, ввічливим, виконувати свій обов`язок 

284.  Ремонт школи №7, покращення годування школи№7, на ГПД більш займатися з дітьми 

285.  Виділяйте більше грошей в школи на технічне обладнення 

286.  Фінансування за рахунок бюджету, а не за батьківські кошти 

287.  Треба відремонтувати шкільні заклади, Повернути дітей до своїх шкіл 

288.  

Якщо у класі меннше дітей, то знання доходять до кожного учня. Вчителю набагато легше 

і зручніше довод знання дітям якщо їхня кількість не перевищує 20 дітей 

289.  

Вернуть детей в ЗОШ№1 

 

290.  У ліцеї 7 областувати їдальню та зробити дітям тепло, бо дуже холодно та тече дах 

291.  В ЗОШ № 1 все отлично! нас все устраивает, только оставьте ее нашим детям 

292.  Відновити школу №1 

293.  Привлечь инвестиции из-вне, вернуть школьников в здание №4 

294.  Вчасне та повне фінансування за рахунок держави 

295.  Більше вкладіть коштів в освіту 

296.  

Начальника гороно не назначать сверху, а выбирать на общем педсобрании, где 

Присутствует коллектив всех школ 

297.  Кошти виділити на ремонт шкіл, на придбання обладнення для навчання та їдальні 

298.  Робити все за Державні кошти, а не за кошти батьків! 

299.  

Оставити школи в спокої. А енергію Бакшеєва спрямувати на виконання його прямих 

обов'язків - дороги, крівля, чистота в поїздках. Заборонити меру необгрунтовані 

турпоїздки (рос.командировки) 

300.  Прекратите колотить народ, надоели! 

301.  Виділяти кошти на ремонт 

302.  Покращення їжі для дітей в їдальні, відремонтувати криші закладів 

303.  

В туалетних кімнатах повинен бути папір, рідке мило у диспенсерах, а воно з`являється 

тільки тоді,коли приходить санстанція 

304.  

Влаштовує якість ЗОШ№4. Дуже просимо залишити школу. Зручно ходити дітям в умови 

ЗОШ№4. Якщо будуть пусті класи, пропонуємо зробити кружки для дітей з допомогою 

інвесторів 

305.  Ремонт покрівлі 

306.  Повернути дітей до своїх шкіл № 1 та №4 

307.  Створити нормальні умови для навчання наших дітей 

308.  Не воровать! Появятся деньги в бюджете! 

309.  Дать детям свободно учится в своих школах 

310.  

Убрати з посади Бакшеєва. Скоротити штат міської ради з 117 до 40 осіб. Звільнити 

Бакшеєва М.М. 

311.  Відкриття басейну 

312.  

Припинити реорганізщацію шкіл і надати учням шкіл №1 та №4 навчатися у своїх 

будівлях і кабінетах 

313.  Залучати інвесторів для покращення освіти 

314.  Все должны повернуться на свои места 

315.  Оставить детей в покое и экономить на чем-то другом 



316.  

Директор та вчителя самі знають як покращити учебний процес , кожен рік треба вносити 

щось нове в життя шкіл 

317.  Необхідно півдтримувати школи нашого міста у належному стані 

318.  

1. Об'єднати 5 та 6 учбові заклади 

2.Запропонувати створення приватного навчального закладу 

319.  

Працювати згідно законів, чесно: 

Планувати надбавчку 20% за престижність праці виховатиля - не економити на місцях. 

Покращити матеріальну базу закладів освіти (впровадження) НУШ - подати пректори 1-м 

класам 

320.  Більше фінансування шкільних закладів 

321.  Повернути школи на свої місця 

322.  Залучення більш кваліфікованих фахівців 

323.  Перевести дітей у свою рідну школу №1 

324.  

Повышение уровня квалификации пед состава. Привлечение молодых кадров. Улучшение 

материальной базы 

325.  Ремонт покрівлі класу, більше тех.персоналу, покращення їдальні 

326.  

Надання робочих місць вчителям, які повинні повернутися до шкіл №1 та №4. А також 

запроводити у школах за правило що не дозволяють учням носити телефони, або збирати 

їх перед уроком. Обов`язок вчителя-вчити, а не робити зауваження , та сперичатися 

327.  Зробити ремонт, замінити систему опалення, щоб було учнів у класах не більше 20 чоловік 

328.  Дати змогу виконувати свою роботу педагогічним кол-ам! 

329.  Відновити роботу ЗОШ №1 та №4 

330.  Новий склад міськради та міськвиконкома 

331.  Покращення їжі в їдальні, відремонтувати дахи шкіл 

332.  Виділяти бюджетні кошти на капітальний ремонт існуючих навчальних закладах 

333.  Краще забезпечувати школи матеріально, а також дітям не потрібно навчатися 12 років 

334.  Придбання сучасного обладнання для кабінетів, їдальні, заміна сис-ми опалення 

335.  

Обратить внимание на заполняемость, т.к. большое кол-во в классах. Находить решение 

проблем, а не сокращение учебных заведений 

336.  Зробіть в школі №7 ремонт даху 

337.  Повернути дітей до своїх навчальних закладів 

338.  

Оставить школы в своих родных стенах и найти экономичное решение проблем за 

городские деньги без закрытия школ 

339.  Переобрати мера міста , припинити натиск на вчителів зі сторони мера 

340.  Бакшееву подать в отставку, горисполком сократить! 

341.  Учителя хитрят, на уроках дают мало знаний, чтобы дети ходили на доп.занятия за деньги 

342.  В цілому якістю освіти задоволена 

343.  Мене все влаштовує! 

344.  На базі шкіл створювати підготовчі курси з приводу вступу до вищого закладу 

345.  Забезпечення гідних умов навчання 

346.  Гуртки для зайнятості дітей 

347.  Більше людське ставлення до дітей! Бюджет міста 

348.  Я хочу щоб повернули нам нащі ДНЗ, котрі забрали, ганьба нашому меру! 

349.  Убрать мэра и вернуть нашу школу №4 

350.  

Залучення споносорів до благоустрою шкіл. Повернути дітей до школи №4. Дбати про 

наших дітей, як про своїх 

351.  

Детям нужны комфортные классы, классы переполнены - это ужасно! кто то хочет уехать, 

а мы хотим чтобы нашим детям было хорошо! 



352.  Запрет на закрытие школ 

353.  Покращити фінансування закладів освіти 

354.  Створити нашим дітям нормальні умови в їх школі №4 

355.  Більше фінансування шкіл 

356.  Перестати брати гроші з батьків та навести лад у школах 

357.  

Назначить досрочные выборы, заставить мера выполнить свои прямые обязанности-

наполнение бюджета города, а школы оставить в покое! 

358.  

Підвищення реального рівня кваліфікації вчителів вшколі школи. Відчутний дискомфорт, 

так як, вчитель з вищою освітою і рівнем кваліфікації документально, а в реальності дає 

недостатню базу навіть для здачі ЗНО, батьки змушені платити репититорам 

359.  Дітям комфортно коли вони разом всі 11 років 

360.  Проводить аттестацию учителей 

361.  Скорочення вчителів-пенсіонерів, та працевлаштування молодих вчителів 

362.  Чтобы школа №1 работала 

363.  

Покращувати во всіх школах матеріальне забезпечення, забезпечити вчителів сучасними 

ІКТ 

364.  Повернути дітей в свою школу №1 

365.  Ремонт шкіл, їжа у дітей повинна бути гідною 

366.  Змінити міський відділ освіта та міську владу, її склад 

367.  Залучення інвесторів для благоустрою шкіл 

368.  Оставить и не дергать детей наших школ 

369.  Чтобы школа №1 работала 

370.  Вернуть детей в свои школы, там ремонт за родительские деньги 

371.  Ремонт покрівлі, класу, змінити директорів 

372.  

Кожна праця повинна оплачуватись. Якщо Ви працюєте безкоштовно (як вчителі і 

вихователі після уроків), то це веде до рабства 

373.  Соединение школ необходимо 

374.  Не закрывать никакие школы 

375.  Повернути до роботи ЗОШ №4 

376.  

Надати дітям обладнанні приміщення для освіти створення в школі комфортних 

психолого-педагогічних і матеріальних умов 

377.  Залишити вчителів в спокої 

378.  Більше вкладати коштів в освіту 

379.  Оставить школу и не портить детям психику 

380.  

Привлечь спонсоров, уменьшить зарплату мерии, не закрывать школы, а создавать! Нужно 

взять опыт у сельских школ, где новые технологии и все ради детей. 

381.  дайте работать школам 

382.  

Якість освіти влаштовую. Бажаю залишити ЗОШ №4, а якщо є пусті кабінети, та здати їх в 

аренду дитячим кружкам 

383.  Переглянути відношення вчителів до проведення уроків, щоб було цікаво учням на уроках 

384.  Скорочення вчителів пенсіонерів та працевлаштування молодих спеціалістів 

385.  Залишити освіту в спокої 

386.  

Залучення спонсорів до благоустрою шкіл, полагодження зв'язку з ВУЗОМ, повернення 

учнів 4 в свої кабінети. Думати про дітей не тільки своїх, а ще і громадян 

387.  Якість освіти влаштовує .Залишити ЗОШ№4, а з пустих класів зробити гуртки 

388.  Не заважати працювати освітянам, не псувати психіку дітей шкіл, які планується закрити 

389.  Верните тепло в школы! 

390.  Покращення умов харчування, теплота у приміщеннях 

391.  Забезпечити належний рівень освіти 



392.  

Скоротити ГРОНО, горсовет з 117 до 40 осіб, поумеренней зекономлені кошти 

перенаправити дітям 

393.  Обрати іншого мера 

394.  Не закрывать школы 

395.  Створити нормальні умови для навчання нашим дітям. Повернення школи №4 

396.  Переповнено кількість учнів в ЗОШ№7, слід створити ще 

397.  Залишити всі школи в місті 

398.  Відновити будівлі дитячих закладів 

399.  Хотим учиться в своей школе 

400.  Оставить все как есть, нет закрытию школ. 

401.  Для девочек нет процесса обучения приготовления пищи 

402.  Залучення молодих вчителів 

403.  

Зекономленні кошти шляхом реорганізації закладів освіти витрачати на навчально-

матеріальне забезпечення 

404.  Отставка власти 

405.  Відновити роботу ЗОШ№1, ЗОШ№4 

406.  Не закрывать школы 

407.  

Капітальний ремонт ліцею №7, звільнення директора Терещенко ТВ., призначення нового 

директора (тільки не ГАТІЛОВА!) Боротьба з корупцією в освітніх закладах. Створення 

гуртків. 

408.  Привести кабінет відповідно до санітарних норм 

409.  Поліпшити матеріальне забезпечення кабінетів 

410.  Повернути учнів до своїх класів, думати про дітей 

411.  

Привлечение инвесторов, обеспечение материальной базы для школ, ремонт школ, всех, а 

не одной 2 школы по 2 раза 

412.  Не закрывать школы №4 и №1 

413.  

Закупівля медіа техніки, інтерактивні засоби навчання, покращення матеріальної бази 

школи, допомога у проведенні ремонтних робіт 

414.  Преобретение техники, ремонтные роботы,повышение зартлаты работникам образования 

415.  

Освіта є державним пріорітетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і 

культурнийрозвиток суспільства. Фінансуваннгя освіти є інвестицією в людський 

потенціал, сталий розвиток суспільства і держави. Моя пропозиція на освіті не економіти. 

Потукати інші джерела. 

416.  

Модифікація освітнього процесу. Введення більш сучасних методів навчанння. 

Зменьшення кількості учнв у классах для комфортного і більш якісного навчання. 

417.  

Освіта є державним піорітетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і 

культурний розвиток суспільства. Фінеансування освіти є інвестицією в людський 

потенціал, сталий розвиток суспільства і держави. Моя пропозиція на освіті не економити. 

Пошукати інші джерела. 

418.  

Вернути в школи №4, №1 освітній процес, а меру города Первомайський - подать в 

отставку 

419.  

Покращити матеріальну базу шкіл. Пенсіонерів відправити на пенсію та замість них 

прийняти на роботу молодих вчителів 

420.  Ліквідація міського відділу освіти 

421.  Все влаштовує, тільки можна покращити вид шкільних будівель 

422.  Ліквідація міського відділу освіти 

423.  Повернути дітей до своїх шкіл, а саме до ЗОШ №4 

424.  

Поощрять детей, которые представляют наш город на областных и Всеукраинский 

конкурсах 



425.  Не закрывать не одну из школ 

426.  

Припинити тиск на педагогічні колективи закладів освіти. Владі і особисто меру Бакшеєву 

М.М. зрозуміти, що на дітех економити не можна. Реорганізувати міськраду, зменшити 

витрати на утримання мера та всього його апарату 

427.  Покращення умов харчування, теплота у приміщенні 

428.  По учебному процессу меня все устраивает, а вот школа №7 желает хорошего ремонта 

429.  

Стаціонарне робоче місце вчителі-предметника з метою використання сучасних технічних 

засобів 

430.  Приобретение техники, ремонт, повышение зарплаты учителям 

431.  Школи перевевсти в свої приміщення і не заважати освітньому процесу 

432.  

Залишити усі освітні заклади. переповнені класи розподілити між іншими 9близькими за 

місцем знаходження) школами. В непереповнених класах діти матимуть можливість 

отримати кращі знання. 

433.  

Нужно увеличить и расширить школы. Учителя не в силах объяснить материал 

переполненному классу. По 35 детей в классе - это перебоор 

434.  Повернути дітей на свої місця до шкіл №1,№4. 

435.  

Залишити дітей у їхніх школах, як було раніше, а саме у 4-й школі, яка знаходиться у 

зручнішому місці, комфортніша для дітей, яку батьки обладнували за свій кошт, де вони у 

себе, а не непрохані гості 

436.  

Зекономлені кошти шляхом реорганізації закладів освіти витрачати на навчально- 

матеріальне забезпечення 

437.  

Нет реактивом, чтобы проводить опыты на уроках химии и физики, слабая обеспеченность 

всех школ 

438.  Відкийте школу №4 

439.  Відкрити школи за рішенням суду 

440.  Чтобы в лицее был один директор и единый коллектив, чтобы сплотить всех детей 

441.  Чтобы работали все школы 

442.  

Вернуть школам работу с детьми. Обустроенные классы пустуют, а а наши дети в гостях в 

чужой школе. 

443.  

Виділяти ще більше бюджетних грошей. Добавити робочі місця вчителів. Добавити 

зарплату працівникам 

444.  Кращі умови в класах , пдвірях, та хороша і безкоштовна їдальня з хорошим харчуванням. 

445.  

заміна стеклопакетів ЗОШ7; ремонт покрівлі; освітлення подвір'я ЗОШ7; 

- РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗОШ4; оновити кухонний інвентар їдальні ЗОШ4. 

Повернути освітній процес у приміщення ЗОШ4 

446.  Повернути дітей до їхньої школи. 

447.  Цікаві уроки 

448.  

Не мотать нервы учителей и детям своими бредовыми идеями о закрытии школы, лучше 

сократить на 0,5 мэрию и их зарплаты, а то сидят там уже кланами 

449.  Підвищення кваліфікації вчителів 

450.  

Перестати меру набивати власні кишені за рахунок дітей. Направляти кошти за 

призначенням, виконувати рішення суду, працювати на благо людей 

451.  Залишити школи у спокої 

452.  Сделать ремонт в школах,отопление и вернуться в свои школы 

453.  

Вернуть детей в школу №4, где нормальные условия. Дети не болеют, тогда и учатся 

хорошо 

454.  Ремонт 

455.  

Залишити всі школи, надання комфортних умов, заміна вікон в школах та утеплення 

будівлі 



456.  

- Залучення спонсорів, - Участь у обласних програмах розвитку, - Повернення дітей до 

шкіл №4 та №1 

457.  Більше фізкультури та іноземних мов English lessons, und german. 

458.  

У ЗОШ №7 (ліцеї) облаштувати їдальню, вікна та тепло ( бо дуже холодно) та 

відремонтувати дах! 

459.  

Не закрывать школы, детсады, чтобы хватило всем места, а не набивать в разные школы 

учеников из закрытых школ, как селедки в банках. Не надо воровать бюджетные деньги, 

тогда и на школы и детсады будет хватать финансирования 

460.  Не закривати шкільні заклади 

461.  

сократить штат чиновников градоуправления для перенаправления финансовых средств на 

улучшение материальной базы 

462.  

Дайте дітям навчатися у своїх школах, у своїх кабінетах облаштованих, підключіть воду і 

теплопостачання 

463.  Додати факультативи економічного напрямку. Технічне обладнання. 

464.  

1. Створити підготовчі курси від університетів Харкова на базі шкіл. 

2.Створення ІТ курсів на базі шкіл 

465.  Поміняти голову міста 

466.  Не закрывать школы, для лучшего комфорта детей в школах 

467.  

Розпреділити учнів в класи равномірно (кількість дітей в класах направлених однаково). 

Заважає ворожнеча між вчителями та батьками різних шкіл, діти хвилюються і їм важко 

адаптуватися 

468.  

Залучення спонсорів до благоустрою шкіл, налагодження звязку з вузами, повернення 

учнів школи №4 в свої кабінети. Думати по дітей. 

469.  

Кожен повинен виконувати свої професійні посадові обов'язки БУТИ ТОЛЕРАНТИНИМ 

В ПЕРШУ ЧЕРГУ!до представників освітнього процесу! 

470.  

Не писати наклепи один на одного, а врешті реешт, займатися своєю роботою,згідно 

посадової інструкції. Не влаштовувати цирк знімаючи на телефон, будь що, та видавати за 

грубе порушення. Сміх. 

471.  Не закрывать школы, а свободные кабинеты сдавать в аренду под кружки, секции и т.д. 

472.  Зменшити наповнюванність класів 

473.  Верните детей в родные школы!!!! 

474.  Оставить в покое школы, детей, родителей и учителей 

475.  Ліквідувати ЗОШ№1 і ЗОШ №4 

476.  Вернуть учеников 1 и 4 школы в свои школы. Убрать с должности Бакшеева Н.Н. 

477.  Матеріально-технічна база 

478.  Фінансування ШКІЛ 

479.  Не красти гроші з міського бюджету 

480.  Поверніть дітей в рідні школи 

481.  Залишити школи, щоб діти вчились в своїй рідній школі. Допомагати фінансово. 

482.  

Верните в здание 4 школу - в свое родное здание; выделяемые деньги из городского 

бюджета должны быть использованы по назначению 

483.  

Державне забезпечення шкіл, ремонт, закупівля методичних матеріалів за кошти міста, а 

не батьків 

484.  Відкрийте 4 школу 

485.  Наповнюваність класів зменшити, повернути в рід 

486.  Привлечение инвесторов для улучшения состояния школ. 

487.  Каждой школе нужен ремонт на своей основе 

488.  Поверніть дітям навчальні заклади, в яких вони розпочали вчитися 

489.  Організувати більше кружків, тематичних занять після уроків. 



490.  Обмежити дебати та починати працювати з дітьми якісно та відповідально 

491.  Так тримати 

492.  Да 

493.  Організувати різні кружки, тематичних занять,екскурсії, пізнавальні заняття. 

494.  Программа ужасная, страдает детская психика 

495.  Бесплатное питание до 4 класса 

496.  Верните детям школы 

497.  

а) Об'єднати школи №5 та №6 під одне керівництво; 

б) розглянути питання приватного навчання з утриманням закладу батьками 

498.  Зміна Мінастра освіти України та повернення освіти тих років 

499.  Очень прошу вернуть детей в свои любимые школы. 

500.  Зробити ремонт в усіх класах та школах, прокращити умови освітнього процесу 

501.  

Більш відповідально та профіесійно надавати знання та приділяти більшу увагу щодо 

виховання учнів 

502.  

Підвищення матеріально-технічного стану освітніх закладів. Осучаснення медіаційними 

інтерактивними засобами 

503.  

Залишити всі школи, надання комфортного середовища для школярів та учителів, зміна 

вікон, та утеплення будівель. 

504.  Хай мерія думає 

505.  

Отремонтировать здания капитально всех учебных учреждений, вернуть детей из 

переведенных зданий в свои 4 и 1 школу 

506.  Давати більше часів урокам з української та російської мови 

507.  Не закривать школу №4 и №1 

508.  Не экономить на детях 

509.  Більш уваги приділяти дітям 

510.  Зміна керівництва 

511.  Зменшити наповнення класів 

512.  Покращити матеріальну базу з міського бюджету, а не с кишені батьків 

513.  Покращуйте МТБ, створюйте умови для молоді 

514.  

Не закрывать ни оду из школ, а уменьшить свои зарплаты и годовые премии мэру и его 

свите 

515.  

Не сокращать ни одну из школ, так как из-за перегрузки количества учащихся в классах, 

качественное образование будет не возможно 

516.  С каждым годом нужно вводить новое для детей 

517.  Повернути школи на свої місця 

518.  Підвищити відповідальність вчителів до своєї роботи 

519.  

Треба не закривати проблемні заклади, а покращувати в них комфортне перебування, та не 

за кошт батьків. Та я ввавжаю, що поблема не стачі кошт, не в школах та інших державних 

закладах, а в недоцільному їх (кошт)(інвесиції) використанні. 

520.  

Вернути дітей до школи №4, місцева влада виділила кошти знайти інвесторівдля 

благоустрою шкіл 

521.  

Повернути все і всіх на свої місця. Школи - це дім нам і він повинен бути нашим, а не 

ділити його з іншими. Прибрати з посади міського голову Бакшеєва М.М. і скороти штат 

міськради зі 117 до 30 

522.  Менять руководство 

523.  Менять руководство города 

524.  

Залишити у спокої ЗОШ №4 та ЗОШ№1, 

- Додержати виконання рішень судів по школах №1, №4 



525.  Вернуть учеников школы №4 в их помещение 

526.  Покращення матеріально- технічної бази міста 

527.  Оставить образование в покое! 

528.  Отремонтировать все учебные заведения 

529.  

1. Зменшити кількість уроків до 4 в день, 2.Закрити одне крило для економії на опаленні, 

3.Організувати навчання в дві зміни в холодні періоди, 4. Виправити компенсацію дітям за 

незручності в навчанні. 5.Передати керування школами до батьківської ради 

530.  Делать ремонты за счет городского бюджета, сделать бесплатное питание 

531.  Бесплатное питание до 4 класса 

532.  Да 

533.  Улучшить финансово-материальную базу 

534.  Все влаштовує 

535.  Сделать нормальное руководство города 

536.  Верните детям школы 

537.  Не закривайте ні школи, ні садочки 

538.  Работать, как работали раньше 

539.  Матеріально-технічна база для учнів та вчителів 

540.  Виконання міськвиконкомом своїх прямих обов'язків, а не окозамилювання 

541.  Ремонт даху в ліцеї №7, зменшити кільсть учнів в 1 класах до 25 

542.  

Закрити 3 (три) школи - це оптимальна кількість, щоб громада розвивалась, щоб були 

кошти на (незрозуміле слово) 

543.  Сприяти до спокійного і відповідального надання освітніх послуг 

544.  Дуже хотилося б щоб зробили ремонт покрівлі у ліцеї №7 

545.  Обеспечивать школы деньгами на учебу детям, а не родители; ремонт учебных заведений 

546.  Уменьшить штат Горисполкома, горисполкому премии, з/п горисполкома 

547.  Не витримує сам заклад освіти 

548.  Улучшить состояние школ, питание в столовых 

549.  Скорочення освітньої мережі 

550.  

Якщо звільнять більшість горисполкому, в місті з'явиться більше бюджету, а то там 

забагато розумників 

551.  

Ремонт школ з зовні та в реседені. Майданчики для відпочинку та занять фізкультурою і 

спортом в школах 

552.  Привести школы к нормальным условиям для дальнейшего обучения 

*результати надано у відповідності до оригіналу  


