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                                              Звіт 

про роботу управління освіти виконавчого комітету   Вараської 

міської ради   за період роботи  за 2017 рік 

 
          Упродовж  звітного періоду  управлінням освіти, його структурними 

підрозділами та  закладами освіти  за активної підтримки    Вараської  міської 

ради,  виконавчого комітету   проводилась робота та вживалися заходи  щодо  

належного функціонування галузі освіти  міста, її подальшого розвитку. 

Основним завданням управління освіти та навчальних закладів  протягом 2017 

року було створення умов для рівного доступу мешканців  міста до якісної 

дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти.  Пріоритетні  

напрямки роботи: здійснення державної політики в галузі освіти; реалізація 

міських, обласних та державних програм розвитку галузі; збереження 

кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів;створення належних умов для їх 

функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного 

процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків,  повне охоплення дітей дошкільною та повною загальною середньою 

освітою; упровадження нових державних стандартів у початковій та середній 

ланці;  подальше впровадження системи профільного навчання; 

інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу; 

забезпечення функціонування у   навчальних закладах мережі Інтернет із 

використанням високошвидкісних каналів; використання інформаційно-

комунікаційних інтернет-технологій для створення єдиного освітнього 

інформаційного простору;модернізація системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; формування духовних та моральних цінностей учнівської 

молоді; активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою; 

удосконалення системи фізкультурно-масової та спортивної роботи; 

забезпечення соціальних гарантій педагогічних працівників; зміцнення 

матеріально-технічної бази  підпорядкованих  закладів освіти. 

         Управлінська діяльність. Систематично проводились наради керівників 

закладів освіти, апаратні наради при начальнику управління,  видавались  

накази  основної діяльності,  з кадрових питань ,   на відрядження. 

Проводилась робота по виконанню власних рішень, рішень міської ради, 

протокольних доручень міської ради, рішень виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови. Підготовлено 10 проектів рішень міської ради 

та виконавчого комітету. Упродовж звітного періоду здійснювалась відповідна 

робота по реалізації звернень  громадян. Всього в управлінні освіти та   



закладах освіти було прийнято та розглянуто  більше тисячі  звернень громадян 

в усній та письмовій формі. Найбільше з них  із питань навчально-виховного  

процесу , працевлаштування, з питань дотримання трудового законодавства , 

особисті тощо . Проведено атестацію навчально-виховного комплексу 

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступенів №10, 

дошкільного  навчального  закладу (ясел-садка) комбінованого типу   № 7. 

Здійснено контроль та проведені перевірки щодо : 

- виконання рекомендацій   за результатами  атестаційної експертизи  

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1 та № 2;  

- стану організації і проведення державної підсумкової атестації  у закладах 

загальної середньої освіти міста, атестації екстернів, правильності оформлення 

документів про освіту й достовірності внесення відомостей про навчальні 

досягнення випускників ; 

- стану ведення класних журналів у закладах загальної середньої освіти міста; 

- проведенням звітування  керівників   закладів освіти міста; 

- формування списків щодо набору дітей та електронної реєстрації в 

дошкільних навчальних закладах; 

- комплектування мережі груп закладів дошкільної освіти , 1-х,10-х класів 

,класів ІПК, спеціальних груп, інклюзивних груп та класів; 

- стану роботи з обліку дітей та підлітків шкільного віку в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста; 

 - стану готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

міста до роботи у 2017-2018 навчальному році та  до роботи у осінньо-

зимовий період;  

- стану організації харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста;  

-стану роботи щодо профілактики травматизму учасників навчально-

виховного процесу у   закладах освіти міста; 

- стану роботи із зверненнями громадян та дотримання антикорупційного 

законодавства України  підпорядкованих закладах і установах освіти;  

-  вивчено стан  організації викладання та рівня навчальних досягнень з 

математики, української мови та літератури в закладах загальної середньої 

освіти міста;  

- проведена перевірка робочих навчальних планів, тарифікаційних списків  та 

сформована мережа  закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти міста.   

         З метою більшої поінформованості жителів міста про роботу управління 

освіти, закладів освіти упродовж звітного періоду готувались матеріали для 

преси, радіо, телебачення, міських Інтернет-сайтів, у яких висвітлювались 

різноманітні освітянські заходи.        

       Кадрове забезпечення. Проводилась планомірна робота щодо кадрового 

забезпечення закладів та установ освіти. Заклади освіти міста в повному 

обсязі забезпечені педагогічними та іншими кадрами. Всього в закладах та 

установах освіти працює  1665 працівників. Із них 982 педагогічних 

працівників.   Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників  міста 

засвідчує, що впродовж останніх п’яти років спостерігається стійка тенденція 



до підвищення освітнього рівня педагогічних працівників  .  Протягом 2016-

2017 навчального року проведено атестацію 106 адміністративних та 

педагогічних працівників. Проблемним залишається питання збільшення 

працівників пенсійного віку та поповнення   навчальних закладів молодими 

спеціалістами  . Управлінням освіти створена і постійно вдосконалюється 

система морального та матеріального стимулювання працівників освітньої 

галузі.   Так, упродовж за результатами роботи у 2016-2017 навчальному році    

педагогічних працівників відзначено Почесними грамотами Міністерства 

освіти України, Рівненської облдержадміністрації, обласної ради   ,  

виконавчого комітету  Вараської міської ради та управління освіти. До Дня 

працівників освіти кращим педагогам міста ( 3 особи) була вручена премія 

міського голови у розмірі двох посадових окладів спеціаліста вищої категорії.  

Педагогічним працівникам виплачена щорічна грошова винагорода. Відповідно 

до визначених критеріїв встановлено  грошову винагороду педагогам, які 

підготували переможців ІІІ та ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад та переможців 

ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Постійно 

виплачується надбавка за престижність праці педагогічним працівникам та 

встановлюються надбавки окремим працівникам за складність і напруженість 

роботи. 

Дошкільна освіта. Забезпечення різнобічного розвитку дітей 

дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних 

потреб спільно із батьками здійснюють 9 дошкільних навчальних закладів та 

дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів №1 та №10. Станом на 

01.12.2017  в закладах дошкільної освіти міста  охоплено  2358 дітей.    

Мережа сформована  відповідно  до  потреб  та  запитів  батьків. Заклади 

дошкільної освіти   упродовж звітного періоду працювали за визначеними 

статутною діяльністю пріоритетними напрямками, а саме: художньо-

естетичним – ДНЗ № 8, фізкультурно-оздоровчим – ДНЗ № 4, ДНЗ № 2, 

гуманітарним – ДНЗ №№3,5,6,7, НВК №1, еколого-природничим – ДНЗ №12, 

інтелектуальним – НВК №10, ДНЗ №11. З метою реалізації державної 

політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття якісної освіти, інтеграції 

їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та 

педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до 

самостійного життя  в закладах дошкільної освіти №№ 2,5,7, НВК №10  

функціонують  групи  компенсуючого  типу,   впроваджено інклюзивне 

навчання в  дошкільному  навчальному закладі (яслах-садку) №3 та в  

дошкільному  навчальному  закладі (яслах-садку) комбінованого  типу №5. ІІ 

місце в обласному конкурсі кращий дошкільний заклад зайняв дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 8. В закладах дошкільної освіти  міста 

створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного 

перебування дітей , в повному обсязі реалізовано Базовий компонент як 

державний стандарт дошкільної освіти, створено належні умови для 

організації  освітнього процесу, харчування та медичного обслуговування 

дітей.    



Загальна середня освіта.  Право громадян на отримання базової та 

повної загальної середньої освіти в місті забезпечують 8 закладів загальної 

середньої освіти . У тому числі: гімназія - 1, загальноосвітні школи І-ІІІ 

ступенів – 5, шкільні підрозділи навчально-виховних комплексів 

„дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” – 2. У 

2017-2018 навчальному році  у 208 класах навчається 5355 учнів (у 2016-2017 

навчальному році - 207 класів, 5311 учнів), що на 44 учні більше, ніж у 

попередньому році. Упродовж останніх років в місті спостерігається 

збільшення кількості школярів. Загалом мережа  закладів загальної середньої 

освіти  задовольняє потреби  мешканців міста. Проте,  залишається проблема 

двозмінності навчання. У 2017-2018 навчальному році двозмінністю охоплено 

8,4% (453 учні) (у 2016-2017 навчальному році – 8,2 %, (436 учнів).  

Двозмінність навчання залишається у  загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 

№3 та №1.  Функціонують 19 груп продовженого дня (у 2016-2017 

навчальному році- 20 груп). Середня наповнюваність класів протягом двох 

останніх навчальних років залишається на рівні 25,7 учня.  За результатами 

2016-2017 навчального року: до наступного класу переведено 4497 учнів; 

закінчили 9 класів - 449 випускників, з них одержали свідоцтво з відзнакою 

37 дев'ятикласників; закінчили 11 клас - 365 учнів, з них 25 - нагороджені 

золотою медаллю, 12- срібною; 52 випускники  нагороджені Похвальними 

грамотами "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів". Близько 70% 

випускників (учнів 4, 9 класів) склали державну підсумкову атестацію на 

достатньому й високому рівнях. Здобуття повної загальної середньої освіти 

шляхом екстернату було організовано на базі  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2. Отримали атестат про повну загальну середню освіту 8 осіб. В  

закладах освіти забезпечується впровадження профільного навчання, що 

сприяє виявленню, розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, 

талантів і нахилів учнівської молоді.  У 2017-2018 навчальному році 

профільним навчанням   охоплено 15 класів, 328 учнів  ( у 2016-2017 

навчальному році  -  413 учнів  у 18 класах). В усіх   закладах освіти  міста  

функціонують класи з поглибленим вивченням предметів (29 класів, у яких 

охоплено 711 учнів).        

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Протягом травня-

червня 2017 року випускники   закладів загальної середньої освіти  міста взяли 

участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. В місті діяло 2 пункти 

тестування. Всі тестування пройшли організовано, без порушень. Збільшився 

коефіцієнт якості знань учнів в зовнішньому незалежному оцінюванні з 

української мови, математики, історії України, фізики. Аналізуючи 

працевлаштування випускників 11-х класів можна зробити висновок, що з 

кожним роком збільшується відсоток вступу дітей до вищих навчальних 

закладів на державну форму навчання.  

              Творча обдарованість. Для удосконалення  освітнього процесу з 

обдарованими дітьми, надання їм ґрунтовних, міцних знань, озброєння їх 

практичним розумінням  основ наук  у закладах освіти організовано роботу 

гуртків, семінарів, факультативів  , проводяться предметні олімпіади з базових 



предметів, конкурси, турніри, змагання.   Найпоширенішим змаганням 

серед учнівської молоді  є олімпіади з навчальних  предметів. У листопаді-

грудні 2017 року  720 учнів   закладів загальної середньої освіти  міста взяли 

участь у  ІІ (міському) етапі всеукраїнських олімпіад із 17 навчальних 

дисциплін. Протягом  січня - березня 2017 року 91 учень   закладів  загальної 

середньої освіти міста  взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із 

базових дисциплін. За підсумками  ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  з 

базових дисциплін  юні олімпійці здобули 51 призове місце зайнявши 8 

перших місць, 14  других місць та 29 третіх місць. Троє учнів нашого міста 

пройшли відбірково-тренувальні збори та прийняли  участь у IV етапі 

олімпіад. Для учнів початкових класів проводиться олімпіада «Юне 

обдарування» з математики, української мови,  природознавства. В обласному 

етапі даної олімпіади  2 учні 4 класу Вараської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 посіли  другі  місця в олімпіадах з математики та 

природознавства. Важливою ділянкою в роботі з обдарованими  дітьми  є 

участь  школярів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Рівненської Малої академії наук (МАН). Всього на конкурс в цьому 

році було подано 72 роботи.  Конкурс відбувався в 33 секціях одинадцяти  

відділень.  У лютому  2017 року проходив ІІ етап Конкурсу. Із 28 учасників 

переможцями обласного етапу  стали 8 учнів (ІІ місць – 5, ІІІ – 3). Для учнів  

3-6 класів проводився конкурс «Юний дослідник». На обласний етап конкурсу 

направлено 12 робіт, 9 з яких визнано кращими та їх авторів  нагороджено 

дипломами: І ступеня – 1, ІІІ ступеня - 8.  Учні закладів загальної середньої 

освіти міста ,  вихованці БДЮТ та ДЮСШ  постійно беруть участь в 

різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях. Є  переможці 

обласних та  Всеукраїнських конкурсів, змагань.  Учениця Вараської гімназії 

зайняла ІІ місце у обласному етапі конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика та брала участь у фінальному етапі конкурсу.   В обласних етапах  

Всеукраїнських турнірів  взяли участь  2 команди школярів.   І місце зайняла 

команда юних правознавців. На фінальному етапі Всеукраїнського турніру з 

правознавства зайняли ІІ місце. На обласному та фінальному етапах 

Всеукраїнського турніру з історії зайняли ІІ місця. У фінальному етапі мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Шевченка учениця гімназії зайняла ІІ місце. В 

обласному конкурсі з інформаційних технологій команда учнів  Вараської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 виборола ІІ місце. Про ефективну 

позакласну роботу з предметів свідчить також і участь наших учнів у 

різноманітних конкурсах. За традицією по завершенні навчального року 

проходить свято вшанування обдарованої учнівської молоді міста. Так 57 

кращих учнів  закладів освіти  міста, які протягом 2016-2017 навчального року 

здобули перемогу в обласних та всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, 

турнірів, змагань, були відзначені грошовими винагородами на загальну суму 

34 000,00грн. За сприяння  міської влади  по закінченні навчального року за 

старанність у навчанні, успішні виступи на олімпіадах, конкурсах, фестивалях,   

спортивних змаганнях, активну участь у громадському житті  міста 8 учнів та 



вихованців відзначено  премією міського голови в розмірі 500 гривень у 5-ти 

номінаціях:  

«Інтелект року» - за підсумками  участі  в олімпіадах з базових  дисциплін; 

«Дослідник року» - за підсумками участі в конкурсах науково-дослідницьких 

робіт; «Талант року» - за  підсумками участі у  творчих конкурсах; 

«Спортсмен року» - за підсумками участі в  спортивних змаганнях; «Лідер 

учнівського самоврядування».    Варто зазначити, що уже сьомий рік поспіль 

найкраща талановита учнівська молодь Полісся відзначається премією 

«ІНТЕЛЕКТ-2017» від народного депутата України Василя Яніцького.  

Цьогоріч лауреатами премії стали 3 школярі міста: Сєров Іван, учень 9 класу 

ЗОШ № 1, Грушевий Єгор, учень 9 класу ЗОШ № 3, Несіпбаєва Даміра, 

учениця 8 класу  гімназії. За досягнуті успіхи у справі навчання та виховання 

підростаючого покоління та підготовку переможців олімпіад, конкурсів 

педагогічні  працівники були відзначені грошовими винагородами.  

             Позашкільна освіта та виховна робота. В системі позашкільної освіти 

міста функціонують Будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) та 

Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ). БДЮТ  є комплексним   

закладом позашкільної освіти , який працює за такими напрямками: соціально-

реабілітаційний, туристично-краєзнавчий, художньо-естетичний, еколого-

натуралістичний, науково-технічний, гуманітарний. У 2017-2018 навчальному 

році  у БДЮТ функціонує 83 групи у 29 гуртках, які охоплюють 

позашкільною освітою 1300 вихованців (у 2016-2017 навчальному році- 29 

гуртків та творчих об’єднань, 81група, 1200 вихованців). Вихованці БДЮТ 

беруть участь у різноманітних конкурсах  обласного та всеукраїнського рівня. 

Найкращих результатів досягають вихованці художньо-естетичного напрямку.  

          ДЮСШ є   закладом позашкільної освіти спортивного профілю, який 

створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 

змістовного відпочинку дітей. У 2017-2018 навчальному році в структурі 

ДЮСШ функціонує чотири відділення: баскетболу, волейболу, дзюдо, 

футболу, де позашкільну освіту здобувають понад 320 вихованців. 

Керівництвом закладу ведеться робота щодо відкриття відділення важкої 

атлетики на базі загальноосвітньої школи №2. На основі виконання Єдиної 

спортивної класифікації України за  2017 рік  74  вихованцям  присвоєно 

спортивні розряди: 17  І –юнацьких, 13  ІІ- юнацьких, 13 – ІІІ юнацьких, 9 - І 

розрядів, 4 – ІІ розряди та 18 - ІІІ розрядів. Найкращих результатів досягли 

вихованці відділень футболу дзюдо та баскетболу А чотири вихованки відділення 

баскетболу успішно виступали у Всеукраїнській баскетбольній лізі та у 

міжнародних турнірах в Республіці Чехія та в Угорщині.  

     На базі   закладів загальної середньої освіти організовано роботу гуртків: 
№ 

з/п 

Навчальний заклад Кількість 

гуртків 

Кількість груп Кількість годин 

гурткової роботи 

Кількість 

 дітей 

1. ЗОШ №1 12 14 45 274  

2. ЗОШ №2 9 9 27 157  

3. ЗОШ №3 9 9 36 140  

4. ЗОШ №4 9 9 27 135  

5. ЗОШ №5 11 11 36 150 



6. Гімназія 16 21 90  310  

7. НВК №10 3 3 9 45 

8. Всього 69  76  270 1211 (23%) 

           Охоплення дітей гуртковою роботою  у закладах загальної середньої 

освіти складає 23 % від загальної кількості дітей шкільного віку. В  закладах  

позашкільної освіти міста охоплено позашкільною освітою 27 % дітей.  

 Протягом 2017 року проводились заходи первинної профілактики по 

недопущенню вживання дітьми наркотиків, алкоголю, тютюну, шкідливості 

ВІЛ-інфекції та по підвищенню рівня духовності і моралі в учнівському 

середовищі, сприяння здоровому способу життя, щодо попередження злочинів 

та правопорушень серед учнів, забезпечення їх змістовного дозвілля. Завдяки 

системно організованій роботі, вперше за останні роки, скоєння злочинів 

учнями шкіл, як і перебування дітей на обліку міського відділу поліції, 

вдалося мінімізувати.   Активною була  діяльність  органів учнівського 

врядування,  організовувались заходи  по формуванню лідерських якостей 

особистості, адаптації дітей до соціуму (День дублера, День самоврядування). 

До проведення виховних заходів з дітьми активно долучалась батьківська 

громадськість, активізувала свою роботу міська батьківська рада при 

управлінні освіти. Проблемні питання роботи з дітьми систематично 

обговорювалися на батьківських зборах.  

         Соціальний захист учасників  освітнього  процесу. Протягом 2017 

року продовжено роботу  міської психолого-медико-педагогічної 

консультації  (МПМПК).  МПМПК є повноцінним консультативно-

інформаційним центром, який координує роботу  по консультативній і 

просвітницькій діяльності. До роботи в   консультації залучено вісім 

працівників ( консультантів), які працюють за фахом. Протягом 2017   року 

проведено  14 засідань МПМПК.  На діагностичних засіданнях обстежено 

153 дитини з особливими освітніми потребами. Консультантами МПМПК 

були визначені навчальні програми для дітей даної категорії та надано 

консультативно-методичну допомогу батькам, педагогам, медичним 

працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань 

виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного 

супроводу дітей, обстежених МПМПК.  У  закладах освіти  міста створені 

належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У 

2017-2018 році функціонують: в ДНЗ №2-  3 групи для дітей з вадами зору; в 

ДНЗ №5 - 1 група для дітей з затримкою психічного розвитку та 1 група   з 

порушеннями опорно-рухового апарату; в ДНЗ №7 - 1 група для дітей з 

затримкою психічного розвитку та 3 групи для дітей з мовленнєвими 

порушеннями; в НВК №10 -  3 групи для дітей з мовленнєвими 

порушеннями.   

Інклюзивні групи  функціонують  у дошкільному  навчальному  закладі 

(яслах-садку) комбінованого типу №5 - 1 дитина   та  дошкільному  

навчальному  закладі (яслах-садку) № 3 – 1 дитина. 

Інклюзивні класи функціонують у: Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 1 - 1 клас 1 дитина, Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ 



ступенів № 2 - 2 класи 3 дитини, Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 4 – 5 класів 7 дітей.   

У Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  № 4 функціонує  клас 

інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного 

розвитку.  

Індивідуальною формою навчання було охоплено 58 учнів закладів загальної 

середньої освіти. В загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 2 та № 4 діють  

логопедичні пункти. 

        Медичне обслуговування дітей.  Значна увага приділяється питанням 

контролю за станом захворюваності дітей та підлітків, проведенням 

профілактичних заходів щодо її зниження, організацією медичного 

обслуговування учнів.   Управлінням освіти та закладами освіти, медико-

санітарною частиною  проведено значну роботу щодо функціонування  

медичних кабінетів у школах та забезпечення їх медичними працівниками.  

Організація медичних оглядів проводиться на базі амбулаторно-поліклінічних 

закладів та на базі навчальних закладів.  

Організація харчування дітей. Протягом 2017 року харчування дітей в 

закладах освіти міста  організовано відповідно до вимог чинного 

законодавства . Рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради 

від 28.12.2016  № 250 «Про організацію харчування учнів та вихованців 

загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів міста Вараш на 2017 рік»   

встановлено на 2017 рік вартість харчування  дітей  в  закладах дошкільної 

освіти на одну дитину в день: до трьох років  - 19,60 грн.; з трьох до семи 

років   - 28,06 грн.    Розмір батьківської плати за харчування дітей, які не 

мають пільг,  становила  60%  від вартості  харчування однієї дитини на день: 

до трьох років   -   11,76 грн, з трьох до семи років   -  16,84 грн. Від 

батьківської плати  звільнені  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей та сімей у яких 

сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму, діти, батьки яких є учасниками 

бойових дій. Багатодітні сім’ї вносили  плату 50% від суми встановленої 

батьківської плати. Рішенням Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 № 497 

прийнято Програму   «Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста Вараша» на 2017 рік,  згідно якої на харчування учнів 1-4 класів та 

пільгової категорії учнів 5-11 класів виділено  коштів  місцевого бюджету на 

суму 6059,827 тис. грн. для організації гарячого харчування учнів закладів 

закладів загальної середньої освіти міста.  Рішенням виконавчого комітету 

Кузнецовської міської ради від 28.12.2016  № 250 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців загальноосвітніх і дошкільних навчальних 

закладів міста Вараш на 2017 рік» затверджено грошову вартість 

безкоштовного харчування дітей в  загальноосвітніх  навчальних закладах на 

одну дитину в день  :  

  для дітей 1-4 класів                                                     - 13,69 грн.; 

 для дітей пільгових категорій   5-11 класів               - 16,05 грн.;  



для дітей, які відвідують групу продовженого дня   - 13,69 грн.; 

для дітей, які відвідують групу продовженого дня класів інтенсивної 

педагогічної корекції  - 13,69 грн. Безкоштовним гарячим харчуванням у 2017 

році було охоплено 2191 учнів 1-4 класів та  384 учні 5-11 класів пільгової 

категорії.  До пільгових категорій відносяться учні   із числа дітей-сиріт, дітей 

напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»;     дітей - інвалідів І-ІІІ групи;  дітей 

учасників бойових дій ,  осіб та добровольців, що безпосередньо  приймали  

участь в  АТО. 

Протягом звітного періоду здійснювався психологічний супровід учасників 

освітнього процесу.  18 практичних психологів та 6 соціальних педагогів, 

обслуговують 17  закладів освіти. Психологічним супроводом були охоплені 

100% учнів  та вихованців закладів освіти  міста.  

        Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників  освітнього  

процесу. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності, створення 

належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із 

найважливіших у роботі управління освіти та  закладів освіти міста.  В 

управлінні освіти та підпорядкованих   закладах освіти  систематично 

проводиться робота зі створення здорових та безпечних умов при організації  

освітнього процесу, профілактично-роз’яснювальна робота щодо 

попередження нещасних випадків, розробляються та здійснюються заходи з 

питань пожежної безпеки, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища у закладах та установах освіти області, безпеки 

дорожнього руху та профілактики травматизму виробничого та невиробничого 

характеру.    

Фінансово-господарське забезпечення. Фінансування освітянської галузі у 

2017 році  здійснювалося за рахунок  коштів загального та  спеціального 

фонду державного та міського бюджету.  
 Виділення коштів у  2017 роках по загальному фонду з урахуванням змін, грн. 

КЕК ПОКАЗНИКИ 2016 рік 2017 рік 

2111+ 

2120 

Заробітна плата                            

 

85 200 111,00 137 698 595,00 

2210 Придбання  3 068 030,90 4 794 202,00 

2220 Медикаменти 76 513,00 148 435,00 

2230 Продукти харчування 8 562 546,00 8 951 373,00 

2240 Оплата послуг          3 157 899,00 4 361 339,00 

2250 Оплата відряджень 272 475,00 413 471,00 

2270 Оплата комунальних 

послуг 

3 973 448,00 4 283 071,00 

2730 Інші виплати 79 115,00 74 670,00 

2282 Окремі заходи по 

реаліз.держ. програм 

25 133,00 24 044,00 

2800 Інші поточні видатки  6 240,00 

Всього   104 415 270,90 160 755 440,00 



 

 

КПКВ 

 

Назва коду 

 

2016 рік 2017рік 

 

1010180     

1011010 

1011020 

1011070 

1011090 

1011150 

1011160 

1011170 

1011190 

1011200 

1011230 

1015031 

Апарат управління 

ДНЗ 

ЗНЗ 

Спец.заклади 

БДЮТ 

Заходи післядип.освіти 

Доставка підручників 

Методична робота 

Централізована бухг. 

ГЦГО 

Доп.дітям-сирот. 

ДЮСШ 

886 595,00 

37 066 374,00 

59 271 082,90 

509 226,00 

1 962 965,00 

162 100,00 

21 800,00 

946 931,00 

1 796 143,00 

880 072,00 

16 290,00 

1 149 263,00 

  1 613 507,00 

51 666 875,00 

97 145 577,00 

567 205,00 

2 879 553,00 

290 764,00 

27 300,00 

  1 408 149,00 

2 178 737,00 

  1 266 670,00 

        12 670,00 

 1 638 433,00 

 

У 2017 році виділено по загальному фонду на освітню галузь на 56 340 169,10 

грн. більше ніж у 2016 році. Питома вага в загальній сумі виділених коштів 

на 2017 рік належить видаткам по захищених статтях:      

 
2100 Оплата праці  становить                                      -        85,7 %,                           

2230 Продукти харчування                                           -         5,6 %,                            

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      -        2,7 %  ,  

Інші  видатки                                                                   -        6,0 %. 
        Виділення коштів у  2016- 2017 роках по спеціальному фонду (бюджет розвитку), 

грн. 
   КЕК Показники  2016 рік 2017 рік  

   Всього 

3110  Придбання обладнання 

3132  Капітальний ремонт 

3142  Реконструкція 

6 542 310,40 

1 960 186,00 

    4 541 336,40 

   40 788,00 

27 796 133,00 

  3 352 181,00 

19 337 278,00 

  3 703 779,00 

 

85,7% 

5,6% 
2,7% 6,0% 

Оплата праці            

Продукти харчування                        

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв  

Інші  видатки 



У 2017 році виділено по спеціальному фонду на освітню галузь виділено на 

21 253 822,60 грн. більше ніж у 2016 році.  

Слід відзначити, що фінансування  освітньої галузі у 2017 році році 

здійснювалося на належному рівні. Завдяки депутатському корпусу та 

підтримці міського голови  виділені кошти на проведення поточних та 

капітальних ремонтів , закупівлю обладнання,  поповнення матеріально-

технічної бази   навчальних закладів міста.    Значна  частина бюджетних 

коштів спрямована  на виплату заробітної плати працівникам, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, організації харчування дітей.  У 2017 

році виділено додатково кошти з міського бюджету для підвищення з березня  

місяця заробітної плати працівників   закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти  на 2 тарифні розряди (2 825 469,00 грн.). Захищені статті 

витрат були пріоритетними і своєчасно та в повному обсязі виплачувались. 

Показник по виплаті заробітної плати, надбавок (в тому числі надбавки 

за престижність праці педагогічних працівників), індексації, метеріальної 

допомоги на оздоровлення, щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам є чи не найкращим по області.  Профінансовано всі необхідні 

витрати на відрядження працівників, проведення різноманітних конкурсів, 

турнірів, змагань. Упродовж 2017 року  проводилась значна робота  щодо   

утримання в належному стані будівель та приміщень закладів освіти, 

зміцнення та збереження  навчальної, матеріально-технічної бази, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог, правил і норм охорони праці , техніки безпеки в 

закладах освіти міста. Проводилась системна робота по підготовці    закладів 

освіти  до нового навчального року ,  роботи в осінньо-зимовий період , 

здійснено придбання необхідного обладнання, інвентаря.  Упродовж  

2017 року управлінням освіти проведено 27 процедур відкритих торгів,  7 

переговорних процедур, 30 допорогових закупівель.  Укладено 356 договорів. 

Економія бюджетних коштів  за результатами  проведення процедур через   

систему «ProZorro» - 1 432 108, 68 гривень.  

У    закладах дошкільної освіти  виконані косметичні та поточні ремонти 

приміщень, побілка стель ігрових та спальних кімнат, туалетів, фарбування 

панелей, стін приміщень, плінтусів, частково проведено заміну лінолеуму, 

виконуються ремонти харчоблоків, пралень, фарбування малих архітектурних 

форм та тіньових навісів.  Закуплені іграшки та спортивний інвентар. Окрім 

того, частково  проведено заміну меблів (дитячі стільці та столи, шафи, 

комп’ютерні столи тощо),  придбано будівельні та інші господарські 

матеріали; проводиться поточний ремонт санітарно-побутових приміщень. 

Закінчено капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 5, ДНЗ №11 та ДНЗ №12. 

Закінчено заміну вікон та дверей ДНЗ№7, ДНЗ №10. Розпочалась заміна вікон 

та дверей в ДНЗ №3,4,6,8,11,12. Також планується заміна світильників на 

світлодіодні в ДНЗ №3 та №5, НВК №10. Ремонт вуличного освітлення 

проведено у ДНЗ №4.  

 

У   закладах загальної середньої освіти міста  поповниласяся матеріальна 

база навчальних кабінетів. Окрім того, частково проведено заміну меблів 



(стільці та столи, шафи, комп’ютерні столи тощо), придбано будівельні та інші 

господарські матеріали, канцелярські  товари , іграшки та спортивний інвентар 

та інші витратні матеріали, виконуються поточні  ремонтні роботи, 

проводиться підготовка теплових вузлів до роботи в осінньо-зимовий період 

та  поточний ремонт  санітарно-побутових приміщень. Усі заклади забезпечені 

інвентарем, технічними засобами навчання, миючими і дезінфікуючими 

засобами. Меблі, що втратили естетичний вигляд зусиллями працівників 

полаковані, пофарбовані, підклеєні. Також зусиллями працівників закладів та 

батьків і благочинців проведено косметичні ремонти в класних кімнатах, 

коридорах та інших приміщеннях. Придбано будівельні матеріали для ремонту 

класів. Замінено всі  вікна в НВК №10,ЗНЗ №4 та ЗНЗ №5.Проведено 

капітальний ремонт актової зали в ЗНЗ№1. Продовжується реконструкція в 

ЗНЗ№1,2. Розпочалась робота по встановленню індивідуальних теплових 

вузлів в ЗНЗ №№1-5 та заміні світильників на світодіодні в ЗНЗ №4  та 

НВК10, ДНЗ №3, ДНЗ №5. Побудовано нове футбольне поле на стадіоні ЗНЗ 

№4.  
 

В позашкільних навчальних закладах також поповнюється матеріальна база 

(спортінвентар, меблі, господарський інвентар, будівельні матеріали, 

закуплено взуття та головні убори для вихованців. Зусиллями працівників 

БДЮТ та ДЮСШ виконуються косметичні та поточні ремонти.  

В приміщенні управління освіти встановлено сигналізацію охорони та 

відеоспостереження. 

    Запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій. Упродовж 2017 

року всі учні закладів загальної середньої освіти міста  забезпечені 

відповідною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. В   

управлінні освіти та   закладах   освіти упроваджується Інформаційна система 

управління освітою (ІСУО), що дає можливість створити Єдину державну базу 

з питань освіти (ЄДБО), функціонували веб-сторінки всіх   закладів освіти, 

організовано онлайн-реєстрацію дітей у   заклади дошкільної освіти .  Введено 

систему режиму відеоспостереження у   всіх закладах загальної середньої 

освіти, навчально-виховних комплексах та закладі дошкільної освіти 

№12. 

             

 ПРОБЛЕМИ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ МІСТА. 

       Серед існуючих проблем найбільш серйозними є:  

- значна кількість учнів, які навчаються в другу зміну  ;  

- перебування закладу нового типу –  Вараської гімназії  в 

пристосованому приміщенні     закладу дошкільної освіти;  

- перебування Будинку дитячої та юнацької творчості  в пристосованому 

орендованому приміщенні; 

- перебування Дитячо-юнацької спортивної школи в пристосованому 

приміщенні; 

- продовження та завершення будівництва закладу загальної середньої 

освіти (загальноосвітня школа №6);                



- проведення геодезичного та геофізичного спостереження за будівлями   

закладів освіти міста ; 

- проведення пожежної сигналізації в закладах освіти міста; 

- капітальний ремонт огорожі закладів загальної середньої освіти; 

- завершення заміни вікон і дверей; 

- матеріально – технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти для 

впровадження НУШ; 

- створення інклюзивно – ресурсного центру; 

- повернення коштів на рахунок управління освіти на підставі наказу 

Господарського суду Рівненської області «Про примусове виконання рішення» 

від 12.12.2017№ 918/671/17    щодо невдалої закупівлі автобуса; 

- зменшення кількості дітей у закладах дошкільної освіти (наповнення груп). 

- ремонт покрівлі в ДЮСШ та ЗНЗ №4; 

- зношене обладнання харчоблоків в закладах загальної середньої освіти; 

- передача об’єктів капітального будівництва та реконструкції закладів освіти 

від управління освіти до управління містобудування, архітектури та 

капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради. 

 

 

Начальник управління освіти                    О.Корень 

 
 

Горайчук А.І. 23610 

Бондар Л.А.  

 


