
Iнформачiя про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштiв

вiддiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськот сiльськот рали
МиколаТвськоI територiальноi громади

за 2017 piK

Вiддiл освiти, молодi та спорту МиколаТвськоТ сiльськоТ рали с вiлокремленим структурним
пiдроздiлом МиколаТвськоТ сiльськоI ради, дiяльнiс,гь якого регламентусться Положення про вiддiл
освiти, молодi та спорту МиколаТвськоТ сiльськоi ради, затвердженим рiшенням другоТ ceciT другого
пленарного засiдання МиколаiвськоТ сiльськоТ ради восьмого скликання вiд 06.0 1 .201 7 року.

Основна мета дiяльностi вiддiлу освiти, молодi та спорту - реалiзачiя державноi полiтики в
галузi освiти та виховання, створення умов лля злобуття громадянами дошкiльноiо загальноi серелньоi
та позашкiльпоi освiти.

Головнi завдання вiддiлу освiти, молодi та спорту:
l. Створити чiлiсну систему управлiння освiтою, забезпечити якiсний piBeHb контрольно-

аналiтичноТ дiяльностi вiдповiдно до сучасних вимог, вжити заходiв щодо впровадження
lнновацrиних моделеи управлlння освlтою.

2. Сприяти дотриманню вимог КонцепцiТ НовоТ украiнськоI школи до органiзацii навча_пьно-

виховного процесу в закладах освiти.
\..', 3. Провести необхiднi органiзаuiйно-педагогiчнi заходи для науково-методичного та навчально-

методичного забезпечення пiдготовки до упровадження нових .Щержавних стандартiв
початковот освiти.

4. Здiйснити ретельний аналiз ситуаuiТ щодо функuiонування загальноосвiтнiх навчальних
закладiв з урахуванням прогнозованих лемографiчних змiн.

5. Забезпечити доступнiсть дошкiльноТ, загальноТ серелньоТ освiти шляхом збереження та
оптимiзацiТ мережi навчаJIьних закладiв.

6. Здiйснити нЕrлежну пiдготовку дошкiльних, загальноосвiтнiх навчальних закладiв до нового
навчального року.

7. Стимулювати впровадження iнклюзивного навчання у навчаJIьних закладах рiзних типiво
забезпечити безперешкодний доступ дiтей з особливими освiтнiми потребами ло булiвель i
примitцень.

8. Формувати готовнiсть педагогiчних праuiвникiв до роботи в iнновацiйному середовищi,
забезпечити умови лля безперервного зростання рiвня педагогiчноТ майстерностi вчителiв, ix
caMoocBiTHboi дiяльностi, участi в iнновацiйних проектах та оволодiння методами й прийомами

роботи з дiтьми з особливими освiтнiми потребами,

\_ 9. Спрямувати дiяльнiсть методичних служб загальноосвiтнiх навчальних закладiв на реалiзаuiю
КонцепцiТ Новоi украiнськоТ школи.

10. Забезпечити необхiдний соцiальний захист педагогiв, своболу вибору педагогiчними
прачiвниками форм власного професiйного вдосконалення. стимулювання iхнього творчого
зростання.

l1.Забезпечити дотримання основних аспектiв органiзаuii виховноТ роботи, зазначених у
концепцii нацiона_пьно-патрiотичного виховання дiтей та молодi й Стратегiт нацiона_гrьно-
патрiотичного виховання дiтей та молодi на2016-2020 рр.

12. Активiзувати функцiонування ocBiTHix порта-пiв, педагогiчних вiртуальних мереж, продовжити
створення та регулярне оновлення сайтiв дошкiльних, загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

l3. Забезпечити умови для диференцiаuiТ навчання, посилення професiйноТ орiснтачiТ та
лопрофiльноТ пiдготовки, забезпечення профiльного навчання, iндивiдуапьноТ ocBiTHboT
TpacKTopiT розвитку учнiв вiдповiдно до Тх особистiсних потреб, iHTepeciB та здiбностей.

14. Сприяти розвитку навчально-виховноТ бази кабiнетiв практичноТ спрямованостi (фiзики, xiMii,
бiологiТ, математики) з метою формування ключових компетентностей учнiв.

15. Здiйснити комплекс заходiв щодо посилення патрiотичного виховання, збагачення духовного
потенцiалу учнiвськоi молодi, вiдродження кращих надбань украТнського народу, його
культурних i нацiональних тралиuiй. Сприяти активному зfu.rученню до патрiотичного
виховання дiтей та мо.llодi учасникiв бойових дiй на сходi УкраТни, членiв сiмей ГероТв
НебесноТ CoTHi, бiйцiв АТО та TxHix сiмей, громадян, якi виявляють активну державно-



/ патрiотичну позицiю.
' |6.здiйснювати контроль за впровадженням у навчальних закладах превентивних програм та

проектiв, р.*оrе"лованих мон Укратни, На.гlагодити мiжвiдомчу вза€модiю щодо проведення

профiлактичнот роботи з питань запобiгання протиправнiй поведiнцi, а:tкогольнiй та

"uр*оrrч"iй 
зьтежностi дiтей, учнiвськот та студентськот молодi.

17. ЗабезпечитИ реа_гriзаuiЮ прiоритетних напрямiв розвиткУ шкiльних психологiчних служб,

зокрема органiзаuiю наJIежного психологiчного i соцiального супроволу лiтей, постраждалих

внаслiдок вiйськових дiй, а також ixHix батькiв.

Штатна чисельнiсть по вiллiлу складас 7 одиниць.

,Щiюча мережа закладiВ освiтИ повнiстЮ забезпечуе правО громадяН на отримання дошкiльноi,

загальноi середньот освiти. У пiдпорялкуваннi Миколатвськот сiльськот рали знаходяться 4 заклади

освiти: Миколаiвський НВк, Лiкарський НВК, Северинiвська ЗоШ I-II ступенiв, К.ЩНЗ <Веселка>.

й.пу.u*' зага:lьноТ серелньоТ освiти охоплено 277 дiтей, дошкiльноТ освiти - 76 дiтей. У закладах

освiти працюс 5з педагогiчнi праuiвники. В громалi забезпечуеться рiвний лоступ до ocBiTHix послуг

для дiтей з особливими освiтнiми портебами. Так, у Северинiвськiй зош огранiзований iнклюзивний

клас, а у ЛiкарсьКому НВК - iнливiдуаJIьне навчання для дитини.
Навикона""'ЗУкПроосвiтУ>Угромалiзабезпеченоl00%пiДвезеннядiтейдозакладiвосвiти

,кiльними автобусами. УЪього пiдвозиться |7З дитини. OKpiM того, забезпечено безкоштовне

Yiдвезенн" п.дu.оii"них праuiвникiв до мiсця роботи шляхом вiдшкодування коштiв за проiЗл.

в ycix закладах освiти Миколатвськот сiльськот рали дiти забезпечуються гарячим харчуванням.

Серелня BapTicTb харчування у 2Оil7 р. у закладах середньоI освiти становила l0 грн, а у закладах

доЬ*iльrоIосвiти _-z6"10.p". Гчр".,им харчуванням було охоплено 100% дiТей ДОШКiЛЬНОГО BiKY Та

учнiв 1-4 класiв, а також 96% учнiв 5-1l класiв. За рiшенням МиколаТвськоТ сiльськоТ рали вiЛ
-oo.ot.zotz 

N9 08 з мiсцевоГо бюджету було забезпечено фiнансування 50% витрат на продукти

харчування. okpiM того, сiльська рада забезпечила l00% безкоштовне харчування для дiтей пiльгових

катеiорiй, а саме: дiтей - сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування] дiтей, батьки яких с

учасниками антитерорr.r"rrЪТ операчiТ або мобiлiзованi в зону анТиТеРОРИСТИЧНОТ ОПеРаuiТ Та ДiТеЙ

загиблих батькiв пiд .rа. воснних дiй; дiтей iз сiмей, якi отримують ДопОМОГУ ВiЛПОВiДНО ДО ЗаКОНУ

украiни <про лержавну соuiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям>; учнiв з особливими освiтнiми

поiребами, якi навчаються у спечiальних i iнклюзивних класах, дошкiльних групах.

також Миколатвська сiльська рада забезпечила право дiтей на отримання позашкiльнот освiти

шляхом укладання угоди з позашкiльними закладами Сумського району та вiдшкодування за рахунок

мiсцевого бюджету роботи гурткiв, що працюють у закладах загальнот середньот освiти. З 01 сiчня

'018 року спiвпраuю продовжено, про що вже укладено вiдповiдну угоДУ. Усього на територii громали

\траuюс б гурткЬ закладiв позашкiльноi освiти, в яких виховусться |З7 дiтей, це становИть 49,5Yо вiд iХ

загальноi кiлькостi.

Протягом року вiддiл освiтио молодi та спорту опрацював 3l23 вхiдних листiв, пiдготував 8l4

iнформачiйних запитiв. Також У 2017 poui пiдготовлено 257 звiтiв. Також пiдготовлено 226

нормативно - правових aKTiB, iз них 19 - це проекти рiшень сесiй та 207 наказiв по вiллiлу,

Пiдготовлено 47 логоворiв.

видатки загального фонду бюджеry по вiллiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi
сiльськоТ рали МиколаiвськЪi територiальноi громади на 201-7 затвердженi в cyMi 10764706 грн.

уточненО в cyMi l224l4g8,84 грн., а викоцаНо в cyMi 11693660,44 грн.l що становить 95,527n вiл

плану на piK.
У даному звiтi видатки поданi у загальних сумах. Щетальнi фiнансОвi звiтИ за кожниМ

закладом освiти поданi у додат\<ах 1-5.

кпкВ 10l0l70 <ОрЙнiзацiйне, iнформачiйно-анаrriтичне та матерiально-технiчне забезпечення

дiяльностi обласноТ ради, районноТ ради, районноi у MicTi ради (у разi lT створення), MicbKoT, селищноiо

сiльськоi рад) план на piK складас 258398 грн. уточнено в cyMi 206216 грн. видатки склали 205605,57

грн. що становить gg,75\o. Штатних одиниць 2. Фактично зайнято 2. Заробiтна плата виплачена

повнiстю. .Щебiторська та кредиторська заборгованiсть вiлсутня.

кпкв tоГtоtо к,Щошкiльна ocBiTa> план на piK склалае 877472 грн. уточнено в cyMi 946527 грн.



,dour*, склаJIи g4lg72,gg гр:, *о ,:,1:о1з ?_}'лY:-ш:*тл:дi:li",#ч"jiJ' 
з них 

, 
пед,

/праuiвникiв з,95. Фактично зайнято 11,75 штатних одиниць. Заробiтна плата виплачена повнlстю,

/ Кредиторська заборгованiсть "iл.уr"". 
irч"опn на 01.01.2018 року склаласЯ дебiторсьКа заборгоВанiстЬ

/ ;"йi"iiioi;Z грн. за пiдписку газет та журналiв на 201ti piK. За 2017 piK видатки на пiльгове

харчуванн".пп-" в cyMi 56б07,78 .рr. .u a|ii дlцнtв BapTicTb одного дlдня склала 1З,7З грн,

кпкв 10l1020 кнадання загальнот серелньот освiти загальноосвiтнiми навчаJIьними закладами

(в т. ч. школоЮ - дитячиМ садком, iHTepHaToM при шкоЛi), спечiаЛiзованимИ школами, лiцеями,

гiмназiями, колегiумами)план Й pi* .*nuou. 92зit4з1 грн. уточне}{о в cyMi 10485659 грн, видатки

склали 9948916,97 грн. що .rurойr" 94,88%о,з них за рахунок ocBiTHboT субвенuiТ 4978561,70 грн"

субвенuiя для надання державноТ пiдтримки особам з-особливими освiтнiми потребами 10186,86,

Штатних одиниць план 117,8з,r" n.o. праuiвникiв 66,25, Фактично зайнято 117,05 з них пед,

прачiвникiв 66 штатних одиниць. Заробiтнаплата виплачена повнiстю. Крелиторська заборгованiсть

вiлсутня. За2О17 piK видатки на пiльгове харчування склали в cyMi 202492,|0 грн, По загаJIьноосвiтнiх

закладах20190 д/днiв BapTicTb одного д/дня склала 7,25 грн.По НВК(ДО.КiЛЬНi ЗаКЛаДИ) 4454 Д/ДНiВ

BapTicTb одного дlдrlя склапа 12,6l грн, 
__:__л___л*_rr,,

кПКВ 1 0 1 1 l 70 к Методичнезабезпеченнядiяльностiнавчальнихзакладlв
та iншi заходи в галузiосвiта> план на piK складас не було уточнено в cyMi 44452 грн, видатки склаJIи

444|9,49 грн. що становить gg,gзол, шrur"r" од"rrц" j. Фu*r",rно зайнято 1,75, Заробiтна плата

виплачена повнiстю. .Щебiторська та кредиторська заборгованiсть_вiлсутня,

кпкВ l01 1 190 кI_\ентралi.о"ur.".д.княбухгал,.Ър."*оrооблiку> план на рiк_склалас 397405 грн,

)fточнено в cyMi 36815б грн. видатки склаJIи зовбt 1,76 грн. що становить 99,96 %о, ШТаТНИХ ОДИНИЦЬ 4,

Фактично зайнято 4. Заробiтна плата виплачена гlовнiстЬ, ,Щебiторська та кредиторська заборгованiсть

ВiДСУТНЯ' lnlll^o zzо.rпопо {нок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення дiтеЙ, ЩО
кпк 1013l60 <Оздоровлення та вlдпочинок лr,l,gи \KPltlyl J<lлL,лrD., "-л:"-"_:_,_

здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждаJIи внаслlдок

чорнобильськот катастрофи) плану на piK не було, УТОЧНеНО В cYMi 92662 ГРН. ВИДаТКИ СКЛаЛИ 9264|'55

грн. що становить 99',98Ъ/о. в прrr*iпьних iаборах оздоровлено l29 дiтеЙ ВИДаТКИ На ПiЛЬГОВе

харчування склали в cyMi 42|6LsS .р". По загаль_нЪосвiтнiх закладах 5 l8 д/днiв BapTicTb одного д/дня

склаJIа 20,74грн.по НВк (лошкiльнi заклади) l806 д/днiв BapTicTb одногО дlднЯ склапа l7,4l грн, В

оздоровчих таборах оздоровлено 14 дiтей на суму 50480 ,рr. ..р.лня BapTicTb путiвки складае З607

грн. .ЩебiТорська та кредитОрська заборгованiсть вiдсутня,

кпк 1013035 <компенсацiйнi виплати на пiльговий протзл автомобiльним транспортом

окремих категорiй громадян)) плану на piK не було, уточнено в cyMi 40400 грн, видатки склапи

35566,50 грн. що становить 88,04%. Пiльговим перевезення скористаJIися |2 пед, прачiвникiв,

кпк l0l5061 кЗабезпечення дiяльностi ,i.u."r* u."rpi" здоров'я населення "Спорт для Bcix"

та проведення фiзкультурно- масових заходiв серед населення регiону>плану на pik не було, уточнено

-о CYMi 50000 грн. видатки склали 50000 грн. що становить l00%. Провелено 18 фiзкультурно -
масових заходiв.

кпк 1017з 10 <проведення заходiв iз землеустрою> плану на piK Не бУЛО, УТОЧНеНО В cyMi 7526

грн. видатки склали 
,7515,6| грн. що становить 69,99о^, в тому числi за роботи по складанню тех

документацiт iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок по Миколатвському нвк,

СевЪринiвськiй ЗОШ та Кекинському НВК,

Видатки по iнших коштах спецiального фонлу затвердженi не були, уточнено в cyMi l759б90,6з

грн.,аВиконановсУмi|,759562'18грн.,ЩостаноВиiь99,99о/овiдпланУ'ВтоМУчислi:
кпкВ 1010170 <Органiзачiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення

дiяльностi обласноi ради, районноТ ради, раПонноТ у MicTi рu4, (Ytuзi Ti створення), мiськоi, селищноТ,

сiльськот рад) план на piK складас iОlZЗ.р". уrоrйно в cyMi 40123 грн. видатки склапи 40|23 грн, що

становить 100%. Прилбано два комОютери та два ноутбуки,

КПкВ1011010<.Щошкiльнаос"iтаuпЛанУнарiкнебУлоУточненовсУмi465485,49грн.
видатки склали 465481,49 грн. що становить l007o, тому числi:

Капiтальний ремонт iншихоб'ектiв:
За рахунок мiсцевого бюджету:

виготовленняпроектно - кошторисноiдокументацiТ по об'скту:

Капiтальний ремонт покрiвлi ,ЩНЗ "Веселка

за рахунок державнот субвенчii на розвиток iнфраструктури -

lбl24 грн.



449357,49 грн.

проведеня тех

,ЩНЗ "Веселка
здiйсненняавторськогонагляду по пооб'скту: Капiтальний ремонт
покрiвлi.ЩНЗ "Веселка
булiвельнiроботи по об'скту:Капi,гальний ремонт покрiвлi ЩНЗ
"Веселка

в тому ,lис:li:

нагляду по пооб'скту:Капiтальний ремонт покрiвлi
7830,54 грн.

З591 грн.

4З 79З 5,95грн

кпкв 1011020 кнадання загшtьноТ середньоТ освiти загаJIьноосвiтнiми наВчаЛЬНИМИ ЗаКJIаДаМИ

(в т. ч. школою - дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спечiалiзоваНИмИ ШКОЛаМИ, ЛiЦеЯМИ,

гiмназiями, колегiумами)плану на piK не було, уточнено в cyMi |42690,59 грн. видатки скJIшIи

142567,09 грн. що bru"o""r" 9g,g|o^, прилбано за рахунок коштiв мiсцевого бюджету три комп'ютери

- з8878,59 ipr., nn"ry елетричну - 2l000 грн. та пiлручники для поповнення бiблiотечних фондiв. на

суму - 14l9;50 грн., та виготовлено проектно - кошторисну документацiю по об'екту капiтальний

ремонт електрообладнання МиколаТвського нвк - |7442 грн,

за рахунок лержавноi субвенчiт на розвиток iнфраструктури придбано три ноутбуки та два

багатофункцiональнi пристроТ на суму- 53527 грн.

au pu*y"on субвенrriТ дп" 
"uдчr"я 

державноТ пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами

эидбано ноутбук на суму 10З00 грн.
ч кпкЁ 10l1190 i<IJентрштiзованеведеннябухгалтерськогооблiку> плану на piK не було, уточнено

в cyMi 7900 грн. видатки склали 7900 грн. що становить 100 0/о., прилбано один ноlтбук.

кпкВ l0l63l0 <Решiзацiя захЬдiв щодо iнвестицiйного розвитку територiй> плану на piK не

було, уточнено в cyMi 1091641,55 грн, видатки склали 1091640,60 грн. що становить l00 %., в тому

числi: за рахунок коштiв мiсцевого бюджету витрачено коштiв в cyMi 107l90,05 грн.

виготовленняпроектно - кошторисноiдокументацiт по об'скту: реконструкuiягромадськот будiвлi Днз
"Веселка (утеплення cTiH) - l9930,05 грн.
виготовлення проектно-кошторисноiдокументацiТ по

обекту:''Ре*о"сiрукUiяпокрiвлiбулiвлiМИколаiЪськОгонавчаJlьно-виховного комплексу"- l2825 грн.

за виготов.проект.-ко-r.до*. по обскту"Реконстр.фасалу булiвлiМиколаТвськогоНВК-l5390 грн.

за вигот.проект.-кошт.док.пообскту "Реконстр.булiвлi(покрiв.утепл. фасалу Северинiвськот зощ" -

26275 грн.
.u 

"".оr.проёкт.-кошт.док.пообскту"Реконстр.бул.(покрiв.утепл.фасал.Лiкарського 
нвк" -З2770 rрн.

за рахунок державноТ субвенцii на розвиток iнфраструктури використано - 984450,55 грн. в тому

числi:
проведеня тех нагляду по пооб'екту:

*.-РеконструкuiяпокрiвлiбулiвлiМиколаТвського НВК - l7З08,59 грн.

здiйсненняавторськогонагляду по пооб'скту:
РеконструкчiяпокрiвлiбулiвлiМиколаТвського НВК- l5з9 грн.

булiвельнiроботи по об'екту:
РеконструкцiяпокрiвлiбулiвлiМиколаiвського НВК- 965602,96 грн.

кпк 1017з 10 кПроведення заходiв iз землеустрою) плану на piK не було, уточнено в cyMi l 1 850

грн, видаТки склалИ 11s50 грн. щО становитЬ 100%, в томУ числi за проектНо - вишукува-пьнi роботи
(топографО-геодезичНа зйоЙка) пО днЗ <Веселка>, Лiкарському нвк, в с. Северинiвка(пiд

булiвничтво сталiону).

Головний бухгалтер Н.С.Одiнцова


