
ЗВІТ 

про фінансово-господарську 

діяльність відділу освіти 

Ківерцівської районної 

державної адміністрації  

за 2016 рік 

Нарада директорів 

Відділ освіти 

Ківерцівської районної  

державної  адміністрації 
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Програма відпочинку  

та оздоровлення дітей 

99 500 грн. 

 

Програма 

Шкільний автобус 

1 333 100 грн. 

Програма роботи з  

обдарованою молоддю 

50 000 грн. 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Програма  

Національно-

патріотичного 

виховання 

дітей та молоді 

Цільова  

соціальна  

програма  

розвитку 

 позашкільної  

освіти 

45 000 грн. 

 

Районна цільова соціальна 

програма розвитку 

фізкультури та спорту 

90 000 грн. 
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30 ДНЗ 6 НВК 

4058 дітей  
(2-6 років)  

з них: 

 2229 – по 

місту, 1829 – 

по селу 

86 груп, з них: 7 раннього віку  
та 1 компенсуючого типу для дітей із 

захворюваннями опорно-рухового апарату 
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На утримання ДНЗ у  2016 році 
було передбачено 

14 798 800 грн. 

Капітальні 
ремонти 

приміщень та 
систем 

опалення 

495 800 грн. 

Поточні 
ремонти 

60 000 грн. 

Енергоносії, 
водопостачання 

та 
водовідведення  

853 462 грн. 

Харчування  

1 947 549 грн.  

Заробітна плата 
працівникам ДНЗ 

10 306 200 грн. 

Поточні та капітальні 
придбання 

1 135 780 грн. 
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ДНЗ с. Покащів 

ДНЗ с. Журавичі  

31 766 грн. – 

придбання меблів  

6 117 грн. – придбання посуду; 

9 714 грн. – придбання постільної 

білизни; 

110 785 грн. – придбання меблів. 

Загальна сума робіт та товарів 

– 526 977 грн. 
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Завершено будівниство ДНЗ 

«Перлинка» с. Муравище  

 2 групи на 40 дітей 

Завершено будівництво  

Ківерцівського ДНЗ ясла-сад № 1 

4 групи на 90 дітей 
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- Посуд на суму – 75 136 грн.   

(21 ДНЗ); 

- Ваги в їдальню  - 3 135 грн. 

(ДНЗ с. Вишнів, с. Завітне,       

с. Прилуцьке); 

- Електром’ясорубки – 3 600 грн. 

(ДНЗ с. Завітне, с. Хорлупи); 

- Пральні машини – 34 532 грн. 

(ДНЗ с. липне, с. Покащів, с. 

Берестяне, НВК с. Мощаниця) 

-  холодильне обладнання –     

43 670 грн. (ДНЗ с. Дідичі,        

с. Завітне, с. Липне, с. Озеро, 

с. Тростянець; 

- 11 500 грн. - електрична плита 

– (ДНЗ с. Покащів)    
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 Придбано ліжок у ДНЗ смт Цумань на 

суму 9 000 грн. та ДНЗ с. Борохів – 16 440 грн. 

 Із коштів фонду соціально-

економічного розвитку придбано: 10 

комплектів (2-х ярусне ліжко з 2 тумбочками та 

шафою для одягу) для ДНЗ с. Жорнище та 6 – 

ДНЗ с. Сокиричі. 

 Придбано постільної білизни на суму 

48 909 грн., а саме у ДНЗ смт Цумань, с. 

Грем’яче, с. Журавичі, с. Карпилівка, с. Озеро, 

с. Омельне 
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- Придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів, 

фарби, цементу, шпаклівки 

та інших господарських 

товарів, проведення 

поточних ремонтів 

     на суму 567 040 грн. 

 

- Придбано килимову доріжку       

на суму 10 800 грн. та 

бензиновий тример на суму    2 

900 грн. у ДНЗ смт Цумань. 
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Придбання 
дитячих та 

офісних меблів 
на суму 158 641 

грн. 

ДНЗ смт 
Цумань –  
5 100 грн. 

ДНЗ с. 
Журавичі – 

110 785 
грн. 

ДНЗ с. 
Карпилівка 
– 5 999 грн. 

ДНЗ с. 
Покащів – 
31 766 грн. 

ДНЗ с. 
Сокиричі – 
5 000 грн. 
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Монтаж стелі в 

ігровій кімнаті 

ДНЗ с. Котів 

12 960 грн. 
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Здійснено капітальний ремонт фасаду приміщення 

Дідичівського ДНЗ на суму 115 040 грн. з них 50 000 

тисяч грн.субвенція Дідичівської сільської ради 
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Заміна котла–130 000грн. 

Заміна теплотраси – 

67 000 грн. 
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Загальна 
сума ремонту  

складає  

179 800 грн.  

з них: 

37 500 
грн. 

сільська 
рада 

37 000 
грн.  

місцевий 
бюджету 104 800 

грн. 
обласний 
бюджет 
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ВАРТІСТЬ ДЕННОЇ НОРМИ 
ХАРЧУВАННЯ  У  2016 РОЦІ 

СІЛЬСЬКА  
МІСЦЕВІСТЬ 

 
17 грн. в день;  

 
батьківська плата- 

 40 %, 6 грн. 80 коп.  

  МІСЬКА  
МІСЦЕВІСТЬ 

 
17 грн  в день;  

 
батьківська плата- 

 60 %, 10 грн. 20 коп.  

Двотижневе меню з 3-х разовим гарячим харчуванням  складається 

згідно  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах.  

Загальні видатки на харчування  склали 2 695 589 грн.  

з них 748 040 – батьківська плата 
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 Фонд економ. – соц. розвитку                  –   10 000 грн. 

 Обласний бюджет                                     – 471 300 грн. 

 Місцевий бюджет                                      – 621 886 грн. 

 Субвенції сільських, селищних рад         – 392 300 грн. 
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 Сокиричівська сільська рада   – 15 000 грн. 

 Прилуцька сільська рада        - 150 000 грн. 

 Дідицька сільська рада             - 50 000 грн. 

 Жидичинська сільська рада    – 17 000 грн. 

 Тростянецька сільська рада      – 2 000 грн. 

 Омельненська сільська рада    - 17 000 грн. 

 Дернівська сільська рада          - 11 000 грн. 

 Озерська сільська рада             - 45 000 грн. 

 Борохівська сільська рада         - 27 000 грн. 

 Суська сільська рада                   - 2 000 грн. 

 Карпилівська сільська рада         - 6 000 грн. 

 Завітненська сільська рада       - 12 000 грн. 

 Цуманська селищна рада           – 3 300 грн. 
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у 2016році 
середній показник  

становить 115 дітей 

120 –  
міська  

місцевість 

110 –  
сільська  

місцевість 

Перспектива  
відкриття груп  

• Жорнищенський ДНЗ   

Перспектива  
будівництва у селах  

Бодячів,   
Башлики. 

Добудова  дошкільних 
закладів  

Борохів,  
Липно,  

Прилуцьке. 
Реконструкція 

приміщення  
по вул. Галана м. Ківерці 

  

Чисельність дітей у ДНЗ з розрахунку на 100 місць 
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 розвантаження груп 

 придбання комп’ютерної техніки 

 будівництво дошкільних закладів 

 підключення до мережі Інтернет 

 відкриття нових груп 
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8064 8140 8248 

2014-2015 н.р. 

2015-2016 н.р. 

2016-2017н.р. 

967  

перший 

клас 

Кількість класів  

540 (з них 64 – перші) 

Середня 
наповнюваність 
класів - 15 учнів; 

 
21 група 

продовженого дня, в 
яких перебувало  

565 учнів 
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          З них:  

НВК «ЗОШ І ст. - ДНЗ» 

 с. Скреготівка 

Станом на 01 вересня 2016 року в районі 

функціонує 57 навчальних закладів, а саме: 

24 

 ЗОШ  

І-ІІІ ст. 

 

В тому числі:  

Ківерцівська експериментальна школа та 

НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська 

районна гімназія» 

19 

 ЗОШ  

І-ІІ ст. 

З них 5 НВК, а саме: 

НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с. Клепачів, 

Мощаниця, Пальче, Словатичі та НВК «ЗОШ І 

ст. – ДНЗ з короткотривалим перебування 

дітей» с. Домашів 

 

14 

 ЗОШ  

І ст. 
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На утримання ЗОШ у  
2016 році було 
передбачено 

96 443 700 грн. 

Освітня 
субвенція 

91 958 700грн. 

Перевезення 
учнів та 
вчителів 

1 333 054 грн. 

Енергоносії, 
водопостачання 

та 
водовідведення  

6 286 584 грн. 

Харчування  

3 564 706 грн.  

Заробітна 
плата 

працівникам 
ЗОШ 

83 638 000 грн. 

Поточні та капітальні 
придбання,ремонти 

6 122 081 грн. 

Кошти 
місцевого 
бюджету 

4 485 00  грн. 



27 січня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ТА ЗАМІНА КОТЛІВ  

- ЗОШ с.Берестяне   -181850 грн. 

-ЗОШ с.Городище     -183554 грн. 

-ЗОШ с.Личани          -114528 грн. 

-НВК Мощаниця        -135127 грн. 

-НВК с.Словатичі      -109472 грн. 

-ЗОШ с.Журавичі      -140000 грн. 

ВСЬОГО на суму : 864 531 грн. 

 

НАСОСИ МОНОБЛОЧНІ 

-НВК Гімназія-13020 грн. 

-ЗОШ №3 м.Ківерці-15360 грн. 

-ЗОШ с.Жидичин-15360 грн. 

-ЗОШ с.Озеро-13020 грн. 

-ЗОШ с.Суськ-14950 грн. 

-НВК Клепачів-11500 грн. 

-ЗОШ с.Омельно-11500 грн. 

ВСЬОГО на суму: 94710 грн. 
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Загальна 
сума ремонту  

складає  

280 000 грн.  

з них: 

135 200 
грн. НВК 
Пальче 

45 600 
грн.  

ЗОШ І-ІІ 
ст.Звози 
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Корпус №2 ЗОШ смт. Цумань-
ремонт даху, нове освітлення- 
1 616 888 грн., ремонт 
класних кімнат - 40 000 грн. 
 
НВК Гімназія – 1000 000 грн 
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- Ремонт системи 

каналізації –             

30 000 грн.  

 

- Столи та  табуретки  

у їдальню -                

10 000 грн. 

 

- Матеріали для 

ремонту кабінету 

хімії – 22 000 грн. 

 

- Оплата робіт –           

7 000 грн. 
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Спортивний зал 

Співфінасування місцевого та обласного 

бюджетів  –  119 107 грн. 

Утеплення фасаду 

Утеплення фасаду школи – 

63 500 грн. 
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- придбані матеріали – 
10 000 грн. 
 
- Роботи  – 16 000 грн. 
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Зроблено внутрішній ремонт , встановлено вікна за 

рахунок спонсорських коштів.  

Вхідні та міжкімнатні двері коштували 21 932 грн. 
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Холодильники, 

морозильні камери 

  ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці – 8 
900 грн.; 

 ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань – 24 839 
грн.; 

 ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 8 000 грн.; 
 ЗОШ І-ІІ ст. с. Липне – 8 000 грн. 

Жарочні шафи,  

електричні плити 

  ЗОШ І-ІІІ ст.  с. Дерно – 9 125 
грн.; 

 ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жорнище 
 НВК с. Пальче; 
 ЗОШ І-ІІ ст. с. Сокиричі 

на суму  
39 300 грн. 

Зонти витяжні – 68 582 грн. 

  ЗОШ І-ІІІ ст.   № 3 м. Ківерці, с. 
Дерно, с. Жорнище, с. Покащів; 

 ЗОШ І-ІІ ст. с. Борохів, с. Завітне, с. 
Човниця, НВК с. Клепачів. 



27 січня 2016 року 

 

 Згідно угоди з КНР (10 

шт. – ЗОШ І-ІІІ ст. смт 

Олика, 12 шт. – НВК 

гімназія, 12 шт. – ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 3 м. Ківерці 

  

34 шт. 

 З фонду соціально-

економічного розвитку 

(10 шт. – КЕШ, 6 шт. – 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Покащів) 

16 шт. 3 шт. 

З місцевого бюджету 2 

ноутбуки та плазмовий 

телевізор ЗОШ І-ІІ ст.  

с. Муравище 

16 шт. 

З фонду соціально-

економічного розвитку 

придбано 

мультимедійні 

проектори  

на суму 175 800 грн.   



27 січня 2016 року 

 

1 900 000 грн. 
кошти з 

місцевого 
(районного) 

бюджету 

1 580 00 
грн. – 

вартість 
одного 

автобуса 
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У 2016 році з місцевого бюджету на харчування учнів 1-4 кл. 

було виділено 3 019 212 грн.  

За 2016 рік батьківська плата склала 545 493 грн.  

Загальна сума коштів затрачених на організацію харчування 

становила 3 564 705 грн.  

ВАРТІСТЬ ПОРЦІЇ  
СТАНОВИЛА 8 ГРН. 

100% безкоштовним 
харчуванням учні 1-4 

кл.  учасників АТО, діти 
з малозабезпечених 

сімей, діти-сироти, діти 
тимчасово переміщені 

з окупованих 
територій 

50%х50%  
від вартості 

 порції за рахунок 
місцевого  

бюджету та 
батьківських  

коштів 
учні 1-4 класів 

100% за 
батьківські  

кошти 
учні 5-11 класів 
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ПРИШКІЛЬНІ ТАБОРИ 

6 пришкільних 
таборів   

418 учнів 
 
 

18 грн. в день 
105 460 грн.  

  

 62 путівки 
190 000 грн. 

ТАБІР «СВІТАНОК»  
Волинської організації 
 профспілок державних 

 установ 
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175  

гуртків 

2 900 
вихованців 

Ківерцівський 
районний 

центр дитячої 
та юнацької 
творчості 

Цуманський 
будинок 

дитячої та 
юнацької 
творчості 

 

Ківерцівський 
районний 
еколого-

натуралісти-
чний центр  

Ківерцівська 
районна 

станція юних 
туристів 

Ківерцівська 
дитячо-
юнацька 

спортивна 
школа 
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Придбання госп. Товарів     – 8 500 грн. 

Оплата робіт по ремонту     –7 500 грн. 

Придбання спор.інветрарю -49993 грн. 
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 Фонд економ. – соц. розвитку                –   519 000 грн. 

 Обласний бюджет                                  – 3 330 500 грн. 

 Місцевий бюджет                                   – 4 308 134 грн. 

 Субвенції сільських, селищних рад         – 607 021 грн. 
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 Сокиричівська сільська рада             – 30 000 грн. 

 Прилуцька сільська рада                     – 6 000 грн. 

 Дідицька сільська рада                       - 40 000 грн. 

 Дубищенська сільська рада               - 30 000 грн. 

 Грем'яченська сільська рада               – 6 000 грн. 

 Жидичинська сільська рада              – 39 000 грн. 

 Тростянецька сільська рада            – 132 000 грн. 

 Завітненська сільська рада                 - 10 000 грн. 

 Сильненська сільська рада                  – 5 600 грн. 

 Омельненська сільська рада             - 12 000 грн. 

 Цуманська селищна рада                – 211 421 грн. 

 Звірівська сільська рада                       - 8 000 грн. 

 Борохівська сільська рада                   - 5 000 грн. 

 Дернівська сільська рада                    - 5 000 грн. 

 Суська сільська рада                          - 12 000 грн. 

 Карпилівська сільська рада                  - 5 000 грн. 

 Озерська сільська рада                       - 50 000 грн. 
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Проведено 113 закупівель 

Очікувана вартість -  15 996 406 грн. 

Укладені угоди по факту – 14 467 373 грн. 

Економія : 1 529 033 грн.  
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оптимізація мережі навчальних закладів, створення опорних шкіл, 

розвиток позашкільних та дошкільних навчальних закладів; 

 

завершення розпочатих ремонтних робіт у навчальних закладах;   

 

будівництво котельні; 

     

проведення поточних та капітальних ремонтів в усіх навчальних 

закладах району; 

 

оновлення комп’ютерного обладнання у ЗНЗ району та забезпечення 

вільного доступу до мережі Інтернет. 

    

поповнення парку шкільних автобусів. 

 

 

 



Дякую за увагу! 


