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Звіт  

про фінансування, оновлення матеріально-технічної бази, ремонтні 

роботи  закладів та установ освіти Підволочиської селищної ради  

у  2018 році 
 

Фінансування закладів та установ освіти у 2018 році 

Бюджетом на 2018 рік відділу освіти Підволочиської селищної ради 

виділено коштів в сумі 63970,9 тис. грн.  

Бюджет 2018 року складався із коштів освітньої субвенції – 31005,9 

тис. грн. (державні кошти, які виділяються лише на оплату праці 

педагогічним працівникам шкіл), дотації – 10415,0 тис. грн. (державні 

кошти), місцевих коштів – 22550,0 тис грн. (кошти Підволочиської громади). 

Розподілення даних коштів: 

Кошти державного і місцевого бюджету: 

– На заробітну плату працівникам загальноосвітніх закладів освіти  – 

39430,9 тис. грн.  

– На заробітну плату дошкільним закладам  освіти – 5351,0 тис. грн.  

– На заробітну плату позашкільним  закладам освіти  – 1840,0 тис. грн. 

– На оплату за електроенергію –2089,2 тис. грн.  

– На оплату за природний газ – 6940,0 тис. грн. 

Кошти місцевого бюджету: 

– На харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії – 1575,0 тис. грн. 

– На харчування дітей у ДНЗ – 1300,0 тис. грн. 

– На оздоровлення дітей – 200,0 тис. грн. 

– Для організації підвезення учнів – 20,0 тис. грн. 

Протягом 2018 року за сприяння селищного голови Дацка В.Г., 

заступників, депутатів селищної ради Підволочиською селищною радою 

додатково виділено коштів в сумі 5,738 млн.грн  з них  3,193 млн. грн. - на 

виплату заробітної плати, 1,339 млн.грн. - на господарські видатки, 1,121млн. 

грн. - на придбання основних засобів  та проведення капітальних ремонтів,85 

тис.грн. на виконання програми розвитку творчого, інтелектуального, 

духовного і фізичного потенціалу молоді.  

Також протягом 2018 року відділу освіти було передано залишок коштів 

освітньої субвенції 2017 року в сумі 1484,6 тис.грн та залишок дотації 2017 

року в сумі 855,0 тис.грн. Дані кошти були спрямовані на виплату заробітної 

плати працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Річний звіт за 2018 рік по капітальних  видатках 
 

Загальна сума  касових видатків по спеціальному фонду ( капітальні 

видатки ) за 2018 рік  становить – 2 597 562,99 грн., зокрема: 

-  КПК  0610160 (відділ освіти) КЕКВ 3110- 9900.00 грн. – придбання 

ноутбука для апарату відділу освіти  

- КПК  0611010 (ДНЗ) КЕКВ 3110- 87950.00 грн. 

       З них: 50600.00- придбання 2 електричних котлів для Підволочиського 

ДНЗ,  

30000.00- придбання 3 електричних плит  для 

Чернилівського,Оріховецького,Староміщинського ДНЗ,  

7350.00- придбання морозильної камери для Качанівського ДНЗ ; 

КЕКВ 3132- 762 250.00 грн. 

      З них:  435 171.00- капітальний ремонт Підволочиського ДНЗ з 

впровадженням енергозберігаючих  заходів, 327079.00- капітальний ремонт 

даху та частини приміщень Камянківського ДНЗ  

- КПК  0611020 (ЗНЗ) КЕКВ 3110 – 779 164.99грн .  

      З них: 7350.00- придбання морозильної камери у Качанівську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів,  

37500.00- придбання газового котла у Супранівську ЗОШ І-ІІ ступенів, 

18500.00- придбання газового котла у НВК Жеребківський ЗНЗ- ДНЗ, 9550.00-  

придбання телевізора у Камянківську ЗОШ І-ІІІ ступенів, 62845,99- придбання  

безсальникового  насоса для Камянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 9850.00- придбання телевізора у Підволочиську гімназію, 

10670.00 – придбання проектора у Підволочиську гімназію, 

124150.00- придбання  10 ноутбуків (1- вчительський, 9 учнівських ) для 

Підволочиської гімназії, 

 75550.00- придбання 6 ноутбуків (1- вчительський, 5 учнівських) для 

Камянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

30000.00- придбання 2 макетів автоматів для Підволочиської  гімназії та 

Підволочисьої ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

13950.00- придбання комп’ютера для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

13950.00- придбання 2 принтерів для Підволочиської гімназії, 

12100.00-придбання проектора для НВК Оріховецького ЗНЗ- ДНЗ, 60424.00- 

придбання багатофункціональних пристроїв – для НУШ (7шт.): Камянки, 

Качанівка,Підволочиськ , Богданівка, Жеребки, Клебанівка, Росохуватець, 

112003.00 – придбання ноутбуків- для  НУШ- (10 шт): Іванівка, Оріховець, 

Підволочиськ, Галущинці, Супранівка, Турівка, Хмелиськ, Рожиськ, 

Підволочиська гімназія, Старміщинська філія Підволочиської зош, 36300.00- 
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придбання 3 ноутбуків для Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 63700.00 – 

придбання ноутбуків для Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 6000.00 – 

придбання телевізора для НВК Богданівський ЗНЗ- ДНЗ, 

10000.00- придбання телевізора для Підволочиської гімназії, 

64772.00- придбання засобів дистанційної  передачі даних для шкіл  громади,  

КЕКВ 3132- 148923.00 – капітальний ремонт системи опалення Мисловецької 

філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- КПК  0617362 КЕКВ 3132- 703 118.00 грн.- капітальний ремонт даху та 

частини приміщень Камянківського ДНЗ 

- КПК  0617363 КЕКВ  3132- 106 097.00 грн.- капітальний ремонт 

Підволочиського ДНЗ з впровадженням енергозберігаючих  заходів 

 

Отже, протягом 2018 року  реалізовано 2 великі проекти:  

 

1. Проект «Капітальний ремонт Підволочиського ДНЗ з впровадженням 

енергозберігаючих заходів – утеплення зовнішніх стін головного фасаду за 

адресою» 

Роботи виконані  за кошти селищної ради  (435,171 тис. грн.) та за 

рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  

(106, 097 тис. грн.) 

2. Проект “Капітальний ремонт даху та частини приміщень 

Кам’янківського ДНЗ”.  

Роботи виконані за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на формування інфраструктури ОТГ  (703,118 тис. грн.)  

та коштів  селищної ради (327,079 тис. грн. ). 

 

З державного бюджету виділена субвенція для оновлення матеріально-

технічної бази  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти 

«Нова українська школа»  на суму - 619 941,00 грн. 

Також були виділені кошти з місцевого бюджету і таким чином 

закуплено: 

 комп’ютерна техніка -10 ноутбуків, 7 багатофункціональних пристроїв, 

(155, 184 тис. грн. – освітня субвенція , 17,243 місцеві кошти);  

 шкільні меблів  -221 парта та стільці учнівських (226,717  тис. грн. 

освітня субвенція та 78,761 тис. грн. місцеві кошти)  
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 Дидактичний  матеріал  для учнів 1-го класу (238,04 тис. грн. освітня 

субвенція, 27,342 тис. грн. місцеві кошти 

РІЧНИЙ ЗВІТ  ЗА 2018 РІК ПО ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ 

 

- КПК  0610160 (відділ освіти) КЕКВ 2210- 6419.47 грн. 

    З них: 5624.79- за канцтовари,папір,794.68-за підписку преси, КЕКВ 2240- 

4058.88- за послуги зв’язку  

- КПК  0611010 (ДНЗ)  КЕКВ 2210- 43566.81 грн. 

     З них: 8000.00 – за миючі засоби для Підволочиського ДНЗ, 

4250- за дезінфікуючі засоби для дошкільних закладів громади,  14797.96- за 

LED світлодіодні лампи для Підволочиського ДНЗ, 

1958.00- за будівельні матеріали для Підволочиського ДНЗ, 

4100.00- за бойлер для Староміщинського ДНЗ,  

3935.00- за матеріали для проведення ремонтних робіт по електропостачанню 

для  Староміщинського ДНЗ, 

1720.00- за газовий лічильник для Качанівського ДНЗ, 

3400.00- за насос циркулярний для Мисловецького ДНЗ , 

КЕКВ 2240- 197081.55 грн. 

      З них: 2906.27- за послуги зв’язку, 

8105.20- за сертифікат про прийняття обєкта в експлуатацію Підволочиського 

ДНЗ, 

18315.00-послуги по вивезенню сміття із Підволочиського ДНЗ, 

5758.75- за послуги  по технічному обслуговуванню  газопостачання щодо 

початку опалювального сезону у дошкільних закладах громади, 

10800.00- за геодезичні послуги по Підволочиському ДНЗ, 

32430.85-за поточний ремонт електрокотельні Підволочиського ДНЗ, 

48598.00- за послуги по виготовленню проектно - кошторисної документації  

на Підволочиський ДНЗ,  

18924.73- за послуги по  проведенню експертизи проекту по Підволочиському 

ДНЗ, 

4125.00- за послуги по заміру опору заземлення у дошкільних закладах 

громади, 

17997.00- за послуги по виготовленню проектно- кошторисної документації на 

Підволочиський ДНЗ, 

17000.00- за проведені профдезроботи у дошкільних навчальних закладах, 

2553.00- за послуги по  здійсненню технагляду для Мисловецького  ЗНЗ  

- КПК  0611020 (ЗНЗ) КЕКВ 2210- 1121612.40 грн. 
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     З них: 265382.00- за дидактичні матеріали для НУШ для навчальних 

закладів освіти, 

253449.00- за учнівські столи і стільці для НУШ для навчальних закладів 

громади, 

123746.40- за фарби, розріджувачі, кістки для навчальних закладів громади, 

105530.00- за паливно мастильні матеріали для шкільних автобусів для 

перевезення дітей,  

30000.00- за 3 металопластикових дверей для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ,  

28165.60- за LED світлодіодні лампи для Підволочиської гімназії, 

780.00 – за бак водяний для Турівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

 5900.00- принтер для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

750.00- за мікрофон для Підволочиської гімназії, 

2046.00- придбано інструменти для класу трудового навчання у НВК 

Оріховецький ЗНЗ-ДНЗ, 

8782.00- за будівельні матеріали для НВК Оріховецький ЗНЗ-ДНЗ, 

2470.00- за компресор та комплектуючі до нього для НВК Оріховецький ЗНЗ-

ДНЗ, 

19800- закуплені туристичні палатки для ЗОШ І-ІІІ ступенів громади, 

6435.00- придбані шкільні меблі для НВК Клебанівський ЗНЗ-ДНЗ, 

8830.00- за будівельні матеріали для Камянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

2891.00- за стенди для Галущинецької ЗОШ І-ІІ ступенів, 

16800- за 4 принтери для навчальних закладів (Супранівка, Камянки, 

Оріховець,Качанівка), 

10920.00- за вогнегасники для навчальних закладів громади, 

19250.00- за дезінфікуючі засоби для навчальних закладів громади, 

8500.00- за спортивний інвентар для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Підволочиської гімназії, 

16317.60- за класні журнали,табеля,особові справи для навчальних закладів 

громади, 

3250.00-за циркулярний безсальниковий насос для Камянківської зош , 

3100.00- за вікно металопластикове для Страміщинської філії, 

1800.00-за  мат гімнастичний  для НВК Богданівський ЗНЗ- ДНЗ, 

15000.00- за 5 гвинтівок пневматичних (Качанівська, Оріховецька, 

Камянківська, Підволочиська  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підволочиська гімназія), 

6000.00- за контейнери для  перевезення продуктів харчування для НВК 

Богданівський ЗНЗ- ДНЗ, 

3620.00- придбано інструменти для класу трудового навчання  для 

Старміщинської філії, 
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3900.00- за дошку аудиторну для Підволочиської гімназії, 

7071.30- за атестати, свідоцтва,медалі для випускників навчальних закладів 

громади, 

45594.00- за учнівські столи,стільці,стінку універсальну для Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

35050.00- за 9  аудиторних дошок для навчальних закладів громади (Камянки 

зош-1-4995.00,Підволочиська гімназія -6-22046.00,Підволочиська зош- 1- 

3014.00,Оріховець зош -1-4955.00  )  

- КЕКВ 2240- 655294.66 грн. 

     З них: 28000.00- за послуги зв’язку, 

20009.00- за послуги по перевезенню дітей до навчальних закладів, 

50400.00- за технічне обслуговування котелень(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів -16800.00, Підволочиська  гімназія-16800.00, Камянківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-16800.00), 

42620.00-за послуги по проведенню дезпрофробіт у навчальних закладах 

громади, 

24292.40- за послуги по вивезенню сміття по навчальних закладах громади, 

5284.93- за послуги по ремонту лічильника газу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, 

13205.40- оплата за послуги по ремонту котельні   Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, 

2482.97- за заміну лічильника газу у Супранівській зош, 

3197.76- за страхування шкільних автобусів ( Підволочиська та Камянківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів), 

1500.00- за послуги по  перевірці шкільних автобусів (Підволочиська та 

Камянківськ ЗОШ І-ІІІ ст.), 

9900.00- за послуги по вогнезахисті деревяних конструкцій Росохуватецької 

зош, 

5372,53- за послуги Біттернет для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

9450.00- за друк статей у газеті «Гомін Волі», 

2600.00- за  послуги по програмі Киричука, 

26800.00- за послуги по перевезенню дітей у ДОЗ  «Наталія», 

60000.00- за поточний ремонт даху Староміщинської філії, 

3300.00- за ремонт ноутбука НВК Клебанівський ДНЗ- ЗНЗ, 

6552.28- за послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів 

навчальних закладів щодо початку нового опалювального сезону, 

22181.33- за послуги по технічному обслуговуванню газопостачання 

навчальних закладів щодо початку нового опалювального сезону, 



7 
 

10989.00- за ремонт і технічне обслуговування шкільного автобуса 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

30134.10- за послуги по проведенню геодезичних та проектних робіт 

(Камянки-10044.70, Галущинці-100044.70, Богданівка-10044.70  ), 

31750.00- за послуги по користуванню програмою « КУРС», 

10600.80- оплата за ремонт котельні Камянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

24833.60- за поточний ремонт благоустрою Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(пандус), 

7684.00- за технічне обслуговування шкільного автобуса Камянківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, 

4780.00- за послуги по обстеженню димових та вентиляційних каналів 

Росохуватецької зош, 

1297.50- за послуги асенізаційної машини для Підволочиської гімназії, 

28163.00- за послуги по виготовленню робочого проекту для Камянківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

8443,65- за послуги по доставці підручників, 

12181.00- за повірку та ремонт коректора та лічильника газу Підволочиської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 8000.00- за проведення атестації робочих місць, 

15659.00- за виготовлення  проектно- кошторисної документації для НВК 

Мовчанівський ЗНЗ- ДНЗ, 

2750.13- за послуги по повірці манометрів Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

7875.00- за проведення лабораторного заміру опору заземлення  у навчальних 

закладах громади, 

2520.00- оплата за експертизу проекту по НВК  Мисловецький ЗНЗ- ДНЗ, 

5998,94- оплата за експертизу проекту по Камянківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

3273.00- оплата за послуги по ремонту обчислювача  Підволочиської гімназії, 

75623,06 - за  виготовлення технічних паспортів на будівлі і споруди  ( 

Камянки  зош – 18013.64,Богданівка зош – 13610.22,Галущинці зош – 9532,32 , 

Качанівка зош – 23249,62, Іванівка зош – 11217,26 ), 

- КПК  0611090  (Центр дитячої та юнацької творчості) КЕКВ 2210-

51676.00грн. 

    З них:2600.00- за радіосистему,1746.00- за м’ячі дитячі пластмасові,700.00- 

за мікрофон,45960.00- за будівельні матеріали,640.00- за штамп і печатку   

КЕКВ 2240-56590,56 грн. 

З них:2669.55- за послуги зв’язку ,2318.80- за вивезення сміття,4067.00- за 

послуги по перевірці лічильника теплопостачання ,46945.00- за поточний 

ремонт приміщення позашкільного закладу ,430.09- за послуги по технічному 

обслуговуванню газопостачання щодо початку нового опалювального сезону  
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- КПК  0611150 (Методкабінет)  КЕКВ 2210- 17421.00 грн. 

      З них: 2713.80- за миючі засоби,1380.00- за жалюзі вертикальні,9000.00- за 

канцтовари, папір, тонери, фото барабан, 

КЕКВ 2240-5191.99  

З них:3000.00- за послуги зв’язку,1500.00- за діагностику та ремонт 

системного блоку,678.37- за послуги по вивезенню сміття 

- КПК 0611161 (відділ соцрозвитку, бухгалтерія, комбінат) 

КЕКВ 2210-108266.58 грн. 

    З них:14487.00- за канцтовари, папір, 59812.00- за паливно - мастильні 

матеріали,1351.10- за миючі засоби,5260.00- за друковану бухгалтерську 

продукцію ,6399.48- за підписку преси,18050.00- за запчастин для автомобілів,  

КЕКВ 2240-52797.71грн. 

    З них:11000.00- за послуги зв’язку,14502.00- за заправку картриджів,за 

ремонт, модернізацію комп’ютерів та блоків живлення,2800.00- за технічне 

обслуговування  автомобілів,18090.00- за послуги по користуванню 

програмними продуктами,1139.09- за послуги по лабораторному аналізу 

якості води ,1733.76- за послуги по перевірці димових і вентиляційних каналів 

щодо початку нового опалювального сезону,1212.04- за послуги по 

страхуванню автотранспорту ,  

- КПК 0615031  (ДЮСШ) КЕКВ 2210-68845.40 грн. 

    З них: 31000.00- за будівельні матеріали, 32845.40- за 

профнастил,відливи,шурупи,5000.00- м’ячі,спортивну сітку 

 КЕКВ 2240-26540.64 грн. 

З них: 2635.93- за послуги зв’язку,789.80- за вивезення сміття,2041.70- за 

послуги по видачі техпаспорта ДЮСШ,15000.00- за послуги по перевезенню 

дітей у республіку Польща для участі у спортивних змаганнях,475.06- за 

послуги по технічному обслуговуванню газопостачання щодо початку 

опалювального сезону, 5400.00-  оплата за послуги по технічному 

обслуговуванню котельні. 

 

 

 Начальник відділу освіти                         Світлана Мотика 

 Головний    бухгалтер                                Леся  Ленчук 

   

 

 


