Iнформацiя про бюджеr,
головного розпорядника бюджетних коштiв
ВiддiлУ освiти' молодi та спортУ МиколаТВськоI сiльськоТ ради

.

МиколаТвськоТ територiал
за 2017 piK

ь

ноi гром ади

вiддiл освiти, молодi та спорту Миколаiвськот сiльськот ради с вiдокремленим
структурним пiдрозлiлом Миколатвськот сiльськот ради, дiяльнiсть якого
та спорту Миколатвськоi
регламентусться Полох<ення про вiддiл освiти, т\{олодi
ЬiльськоI Роди, затверджениМ рiшенням лругоТ cecii другого пленарного засiдання

МиколаТвськоi сiльськоi ради восьмого скликанНя вiд 06.0l .201,7 року.
основна мета дiяльностi вiддiлу освiти, молодi та спорту - реалiзацiя лержавнот
полiтики в галузi освiти та виховання, створення умов для здобуття громадянами
дошкiльнот, загальноi серелньоi та позашкiльнот освiти,
Головнi завдання вiллiлу освiти, молодi та спорту:

1.

С"*р"r, цiп*пу

систему управлiння освiтою, забезпечити якiсний

piBeHb

контрольно-аналiтичнот дiяльностi вiдповiдно до сучасних вимог, в}кити заходiв
щодо впровадження iнновацiйних моделей управлiння освiтою.
2. Сприяти дотриманню вимог КонцепцiТ НовоТ yKpaiHcbKoT школи до органiзаrriТ
навчально-виховного процесу в закладах освiти.
з. Провести необхiднi органiзацiйно-педагогiчнi заходи для науково-методичного та
навчzlJIьНо-методиLIного забезпе.lення пiдготовки до упровадження нових
flержавних стандартiв початковоТ освiти.
4,Здiйонити ретельний аналiз ситуачii щодо функшiонуваннЯ загальноОсвiтнiХ
навчал ьних закладiв з урахуванням прогнозованих лемографiчних змiн.
5. Забезпечити доступнiсть дошкiльноI, загальноТ сереДнЬОТ ОСВiТИ ШЛЯХОIvl
збереirtення та оптимiзачiТ пlepelci навчальних закладiв.
6. Здiйснити HzL,Iex(Hy пiлготовку дошкiльних, загальноосвiтнiх навч€Ulьних закладiв
до нового навчаJlьного року.

у

навчальних закJIадах
рiзних типiв, забезпечити безперешкодний лоступ дiтей з особливими освiтнiми
потребашли ло булiвель i примiщень.
8' ФормуватИ готовнiстЬ педагогiчниХ прашiвникiВ дО роботИ в iнноваuiйному
середовищ,i, забезпечити умови для безперервного зростання рiвня педагогiчнот
майстерностi вчителiв, iх caMoocBiTHboT дiяльностi, участi в iнновацiйних
проектах та оволодiння методами й прийомашли роботи з дiтьми з особливими
освiтнiми потребами.
9. Спрямувати дiяльнiсть методичних служб загальноосвiтнiх навчilJIьних закладiв
на реалiзацiю КонцепцiI НовоТ украТнськоТ школи.
]0.Забезпечити необхiдний соцiальний захист педагогiв, овободу вибору
педагогiЧнимИ прашiвнИкамИ (lopM власногО проQiесiйного вдосконалення,

7. Стимулювати впровадження iнклюзивного навчання

стимулювання Тхнього TBopt191-,6 зростання.
l 1.ЗабезПечитИ дотриманнЯ основниХ аспектiВ органiзашiТ виховноТ роботи,
зазначених у КонцепцiТ нацiонzlJlьно-патрiотичного виховання дiтей та мОлОдi й
СтратегiТ нацiонально-патрiоти.tного виховання дiтей та молодi на 20lб-2020 РР,
12.Активiзувати (lyHKrrioHyBaнHя ocBiTHix порталiв, педагогiчних вiртуальнИХ Мереж,
продовжити створення
регулярне оновлення сайтiв дошкiльних,

та

загал bHoocBlTHix навчал ьIJих закладi в.

"'l3.ЗабеЗпечити умови лля лиференrriаrriТ навLIання, посилення професiйнот opicHTarriT
та допрофiльноi пiдготовки, забезпечення профiльного навчання, iндивiдуальноТ
. ocBiTHboi TpacKTopii розвитку учнiв вiдповiдно до Тх особистiсних потреб,
tHTepeciB та здiбностей.
l4.Сприяти розвитку навчально-виховноТ бази кабiнетiв практиLIноТ спрямованостi
(фiзики, xiMiT, бiологiТ, матеплатики)
метою
dlормування клюt|ових
ком петентностей учнiв.
15.здiйснити комплекс заходiв щодо посилення патрiотичного виховання,
збагачення духовного потенчiалу учнiвськоТ молодi, вiдроднсення кращих надбань
нацiональних тралишiй. Сприяти
украТнського народу, його культурних
активному залученню до патрiотичного виховання дiтей та молодi учасникiв
бойових дiй на сходi Украiни, членiв сiмей ГероТв Небесноi CoTHi, бiйцiв АТО та
TxHlx сiмей, громадян, якi виявляють активну дер)I(авно-патрiотичну позиl-tiю,
l6.Здlйснювати контроль за впровадженняN,t у навLiальних :]акладах превентивних
програN,I та проектiв, рекоN.{ендованих МОН УкраТни, Налагодити мiхсвiдомчу
взаемодiю щодо проведення просРrлактичноi роботи з питань запобiгання
протиправнiй поведiнцi, алкогольнiй та наркотичнiй залежностi дiтей, учнiвськоi
та студентськоТ молодi.
l 7.Забезпечити реалiзашiю прiоритетних напрямiв розвитку шкiльних психологi.lних
слухсб, зокрема органiзачirо нале>кного психологiчного i соцiального супроводу
дiтей, пострах<далих внаслiдок вiйськових дiй, а також iхнiх батькiв,

з

r

i

штатна чисельнiсть

по вiллiлу складас 7 одиниць.

fliюча мере)ка закладiв освiти повнiстю забезпечу€ право громадян на отримання

дошкiльноi, зага_гtьноi серелньоi'освiти. У пiдпорядкуваннi ir4иколаТвськоi сiльськоi'ради
знаходяться 4 .заклади освiти: Миколаiвський НВК, Лiкарський НВК, Северинiвська
ЗОШ I-II ступенiв, КflНЗ кВеселка>>. Послугами загальноi серелньоТ освiти охоплено
2"77 дiтей, дошкiльноi освiти 76 дiтей. У закладах освiти працюе 53 педагогiчнi
прачiвники. В громалi забезпе.tусться рrвний доступ до ocBiTHix послуг для дlтей з
особливими освiтнiми портебами, Так,
Северинrвськiй ЗОШ огранiзований
*
iнклюзивний клас, а у Лiкарському НВК iндивiдучtJlьне навчання для дитини.
На виконання ЗУ <Про ocB,iTy>> у громадi забезпеLlено 100% пiдвезення дiтей до
закладiв освiти шкiльними автобусами. Усього пiдвозиться l73 дитини. Окрiпл того,
забезпе.lено безкоштовне пiдвезення педагогiчних праl_tiвникiв до мiсця роботи шляхом
вiлшколування коштiв за проiзл.
В yctx закладах освiти МиколаiвськоТ сiльськоТ ради дiти забезпеLlуються гарячим
харчуванням. Серелня BapTicTb харчування у 2017 р.у закладах середньоI освiти
становила l0 грн, а у закладах дошкiльноi'освiти -- 26,70 грн. Гарячим харчуванням
було охоплено l00%дiтей дошкiльного BiKyTa учнiв 1-4 класlв, атако)к 96% учнiв 5-1l
клаСlв. За рiшенням МиколаТвськоi сiльськоТ ради вlд 06.01.20l7 J.Ig 08 з мiсцевого
бЮлжету було забезпечено фiнансування 50% витрат на продукти харчування. OKpiM
ТОГО, СiльСька рада забезпечила l00% безкоштовне харчування дгIя дiтей пiльгових
категорiй, а саме: дlтей - сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дiтей,
батьки яких с учасниками антитерористичноi операшiТ або мобrлiзованi в зоI{у
антитерористиtlнот операuiт та дiтей загиблих батькiв пiд час воснних дiй; дiтей iз сiмей,
якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону Украiни ,,про державну сошiальну

у

з

особливими освiтнiми потребами, якi
навчаються у спецlальних l lнклюзивних класах, дошкlльних групах.
TaKo>tc МиколаТвська сiльська рада забезпеtiила право дiтей на отримання
позашкiльноi освiти шляхом укладання угоди з позашкiльними закладами Сумського
району та вiдшкодування за рахунок мiсцевого бюджету роботи гурткiв, що працюють
у закладах загальноТ серелньоТ освiти. З 0l сiчня 2018 року спiвпрачю продов}кено, про
що вже укладено вiдповiдну угоду. Усього на територiТ громали працю€ б гурткiв
закладiв позашкiльноТ освiти, в яких виховусться |37 дiтей, це становить 49,5% вiд iх

малозабезпеченим сiм'ям>; учнiв
допомогу
а'

загальнот кiлькостi.

Протягом року вiддiл освiти, молодi та спорту опрацював Зl2З вхiдних листiв,
пiдготував 814 iнсРормашiйних запитiв. Такохс у 2017 рочi пiдготовлено 257 звiтiв,
TaKo>tc пiдготовлено 226 нормативно * правових aKTiB, iз них l9 - це проекти рiшень
сесiй та20'7 наказiв по вiддiлу. Пiлготовлено 47 договорiв.

Видатки загального фонлу бюлжету по вiддiлу освiти, молодi та спорту
IVIиколаТвськоТ сiльськоТ рали N4иколаТвськоТ терr,lторiальноТ громади на 2017
затвердженi в cyMi 10764706 гI)н. уточнено в cyMi 12211498,84 грн.о а виконано в
cvMi ll693660,44 грн., що стilновить 95'52'Иl вiд плану на piK.

у даному звiтi видаткtl поданi у :}агальних сумах. fiетальнi фiнансовi звiти

за

кожним закладом ocBiTpl поданi у додатках I-5.

КПКВ l0l0l70 <Органiзацiйне,

irrсРормаrtiйно-аrrалiтичне та матерiально-технiчне
забеЭпечення дiяльностi обласноi ради, районноТ ради, районноI у MicTi ради (у разi ii
створення), мiськоi, селищноТ, сiльськоi рал> план на piK складас 258398 грн. уточнено в
cyMi 2062lб грн. видатки склали 205б05,57 грн, що становить 99,75О/о. Штатних одиниць
2. Фактично зайнято
Заробiтна плата виплачена повнiстю. Дебiторська та
кредиторс ька заборгованiсть вiлсутня,

2.

КПКВ l0ll0l0 <flошкiльна

ocBiTa>l план на piK складас 8'774'/2 грн. уточнено в
cyMi 946527 грн. видатки склали 9409'12,99 грн. що становить 99,4|О%.Штатних одиниць

план l1,75 з них пед. прашiвникiв 3,95. Фактично зайнято l1,75 штатних одиниць.

Заробlтна плата виплаLlена повнiстrо. Кредиторська заборгованiсть вiдсу,гня. С,ганом на
01.01.2018 року склапася дебiторська заборгованiсть в cyMi 11"70,52 грн. за пiдписку
газетта llrypнullliB на 20l8 piK. За 20l7 piK видатки на пiльгове харчування скJIали в суплi
56607,78 грн. за 412з д/днiв BapTicTb одного дlдня склала l3,7З грн,

КПКВ l0l l020

<Надання загальноi середньоТ освiти загаJIьноосвiтнiпли
навчальними закладаN,tи (в т. ч. школою - дитяLtим садком, iHTepHaToM при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами)план на plK складас
92314Зl грн. yTotlHeHo в cyMi l0485659 грн. видатки скл.lJIи 99489l6,9] грн. що

становить 94,88%,з них за рахунок ocBiTHboT субвенцii 4978561,70 грн., субвеншiя для
надання державноТ пiлтримки особам з особливими освiтнiь,lи потребами l0l86,86.
Штатних одиниць план ll7,8з них пед. прачiвникiв 66,25. Факти.tно зайнято ll7,05 з
Них пед. праuiвникiв 66 штатних одиниць. Заробiтна плата виплачена повнiстю.
крелиторська заборгованiсть вiдсутня. За 20 l 7 pik видатки на пiльгове харчування

склали в cyмi 202492,10 грн. По загальноосвiтнiх закладах20190 д/днiв BapTicTb одного
дГдпо склала 7,25 грн.По НВК(лошкiльнi заклади) 4454 д/днiв BapTicTb одного д/дня
склаJIа l2,61 грн.

'

Кпкв l0l 1 l70

Методичнезабезпеченнядiяльностiнавчальнихзакладiв
та iншi заходи в галузiосвiта> план на piK складас не було уточнено в cyMi 44452 грн.
видатки склали 44419,49 грн.що становить 99,93О/о. Штатних одиниць 3. Факти.tно
зайнято 1 ,15, Заробiтна плата виплачена повнiстю. Дебrторська та кредиторська
заборгованiсть вiдсутня.
<

10l l 190 <I_{ентралiзованевеленнябухгалтерськогооблiку> план на piK
складас 397405 грн. yToчнeнo в cyMi Зб8l56 грн, видатки склали 3б8011,7б грн що
становить99,96 0/о, Штатних одиниць 4. Факти.tно зайнято 4. Заробiтна плата виплаtiена
повнiстю. flебiторська та кредиторська заборгованiсть вiлсутня.

КПКВ

КПК l0lЗl60 <Озлоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення

дiтеЁl, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали
внаслiдок LIорнобильськоi катастрофи)) плану на piK не було, уточнено в cyMi 92662 грн.
пришкiльних таборах
видатки скл;lJIи 92641,55 грн, tцо становить 99,98%.
оздоровлено 129 дiтей, Видатки на пiльгове харчування склzlJIи в cyMi 42161,55 грн. По
загzlльноосвiтнiх закладах 5l8 д/днiв BapTicTb одного д/дня склала 20,"74 грн.По НВК
(дошкrльнi заклади) l806 д/днiв BapTicTb одного дlдня склала 17,4l грн. В оздоровчих
таборах оздоровлено l4 дiтей на суму 50480 грtl середня BapTicTb путiвки складас 3б07
грн. flебiторська та кредиторська заборгованiст,ь вiлсутttя.

В

кПк

l01зOз5 кКоплпенсацiйнi виплати на пiльговий проIзд автомобiльним

транспортом окремих категорiй громадян)) плану на plK не було, yTot{Heнo в суплi 40400
грн. видатки ,склilJIи 35566,50 грн. що становить 88,04%, Пiльговим перевезення
скористалися l2 пед. прачiвникiв,

КПК l01506l <Забезпечення дiяльностi мiсцевих чентрiв здоров'я
"Спорт для Bcix" та проведення фiзкультурно- масових заходiв серед

населення
населення
регiону>плану на piK не було, yToчHeHo в cyMi 50000 грн. видатки склали 50000 грн. що
становить |00%, Провелено l8 фiзкультурно - масових заходiв.

КПК l0l73 l0

<Проведення заходiв iз землеустрою) плану на piK не було,
yToчнeнo в cyпli 7526 грн. видатки склали'7525,6l грн. що становить 99,99о/о, в тому
числi за роботи по складанню тех документацiI iз землеустрою щодо встановлення меж
земельних дiлянок по МиколаIвському НВК, Северинiвськiй ЗОШ та Кекинськоплу

нвк.

Видатки по iнших коштах спецiального сЬонду затвердженi не були, уточнено в
cyMi l759690,63 грн., а виконано в cyMi l]59562,18 грн., що становить99,99О/о вiд плану,
в тому числi:
КПКВ l0'l0l70 кОрганiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне
забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноТ ради, районноI у MicTi ради (у разi iТ
створення), мiськоI, селишноТ, сiльськоТ рал> план на piK складас 40I23 грн, угочнено в
cyMi 40l23 грн. видатки склали 40l23 грн. що становить l00%. Придбано два

ком'ютери та два ноутбуки.

КПКВ l01l0l0

<<{ошкiльна ocBiTa> плану на piK не було yToчнeнo
465485,49 грн. видатки склzLпи 465481,49 грн, що становить l00%, тому числi:
КЪпiтальний ремонт iншихоб'сктiв
За рахунок мiсцевого бюджету:
виготовленняпроектно - кошторисноi'документачii по
lбl24 грн,
об'скту: Капiтальний ремонт покрiвлi ДНЗ "Веселка
За рахунок дер}I(авноТ субвенцlТ на розвиток
iнсРраструктури - 449357,49 грн. в тому .tислi:
проведеня тех нагляду по пооб'скту:Капiтальний ремонт
покрiвлr !НЗ
7830,54 грн.
здi йсн ен н яавторсь когонагляду по п ооб'с кту : Кап iта"гl ьни й
359l грн.
ремонт покрiвлi ДНЗ
булiвельнiроботи по об'скту:Капiтальний ремонт покрi влi
4З'7935,95грн
/(НЗ

в

cyMi

:

"Веселка

"Веселка

"Веселка

КПКВ l011020 кНадання

загальноТ серелнъоi освiти загальноосвiтнiми
.t.
(в
навчальними закладами
т. школою - дитячим садком, iHTepHaToN{ при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiуптами>плану на piK не було,
уточнено в cyMi |42690,59 грн. видатки склчlJIи 14256'7,09 грн, що становить 99,9|о^"
прилбано за рахунок коштiв плiсцевого бюди<ету три комп'ютери * 38878,59 грн,, плиту

елетричну -21000 грн. та пiлручники для поповнення бiблiоте.lних сРондiв, на суму l4l 9,50 грн., та виготовлено проектно * кошторисну документацiю по об'скту
капiтальний ремонт електрообладнання Миколаiвського НВК - l7442 грн.
за рахунок дерх(авноТ субвенцiТ на розвиток iнфраструктури прилбано три ноутбуки та
два багатофункuiональнi пристроТ на суму- 53527 грн.
за рахунок субвенrriт для надання дер)I(авнот пiдтриплки особам з особливими освiтнiми
потребами придбано ноутбук на суму l 0300 грн.
КПКВ 10ll l90 <I_{ентралiзованеведеннябухгалтерськогооблiку> плану на piK не
було, уточнено в cyMi 7900 грн. видатки скл€lJIи 7900 грн. що становить l00 %,,
придбано один ноутбук.
КПКВ l 0l 63 l 0 кРеалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйного розвитку територiй>
плану HapiK не було, уточнено в cyMi l09l641,55 грн, видатки скJlчlJlи l09lб40,60 грн.
ЩО Становить 100 %,, в тому числi: за рахунок коштiв мiсцевого бюджету витрачено
коштiв в cyMi 107190,05 грн.
вигото влен няпроектн о - кошторисн оТдокум е нтачi i' по об'с кту.
реконструкrriягромадськоТ булiвлi ДНЗ "Веселка (утеплення cTiH) - l99З0,05 грн,
ви гото вл ення проектно-ко штор исн оiдо кум е нтацi i' по
обскту:"РеконструкшiяпокрiвлiбулiвлiМиколаТвськогонавчально-виховного комплексу"l2825 грн.
за виготов.проект.-кошт,док. по обскту"Реконстр.фасалу булiвлiI\4иколаТвськогоНВКl 5390 грн.
за ви гот. проект, -кошт.док. пообскту " Реконстр. булi вл i( покрi в. утепл. сРасалу
СеверинiвськоТ ЗОШ" -26275 грн,
за вигот,проект.-кошт,док.пообекту"Реконстр.бул.(покрiв.утепл.фасал,Лiкарського
НВК" -З2770 грн.
За РаХУнОк Дерх(авноТ субвенцiТ на розвиток iнфраструктури використано _ 984450,55

Г9У

В то]\{у Liисл,i:

Ъровеленя тех нагляду по пооб'скту:
Реконструкчiяпокрi влi булi влiМиколаi

НВК

-

вс

ького
17308,59 грн.

здiйсненняавторськогонагляду по пооб'скту:
Реконструкчiя покрiвлi булi вл i Ми колаiвського

НВК-

1539 грн.

НВК-

965602,96 грн.

булiвельнiроботи по об'екту:
Реконструкчiяпокрi влiбулiвл iМи кол аТвського

1017310 кПроведення заходiв iз землеустрою)) плану на piK не було,
уточнено в cyMi 1l850 грн. видатки склали l l850 грн. що становить 100%, в тому числi
за проектно - вишукувzIльнi роботи (топографо-геодезична зйомка) по !НЗ кВеселка>,
Лiкарському НВК, в с. Северинiвка(пlд булiвничтво стадiону)

КПК

I-о.п о

Bllrrйl бу х галтер

Н.С,одiнцова

