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ЗВІТ  ЗА 2019 РІК  

ПО КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ  ПО ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Загальна сума  касових видатків по спеціальному фонду (капітальні 

видатки ) за 2019 рік  становить –1136202.00 грн., зокрема: 

- КПК  0611010 (заклади дошкільної освіти) -249364.00 грн. : 

 КЕКВ 3110-7758.00 грн.- придбання струменевого  принтера для 

Підволочиського ДНЗ , 

 КЕКВ 3132- 241606.00 грн.- капітальний ремонт Підволочиського 

ДНЗ з впровадженням енергозберігаючих  заходів.  

- КПК  0611020 (заклади загальної середньої освіти)-457618.00 грн.:  

КЕКВ 3110- 327640.00 грн. :  

для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів закуплено: 

6840.00 грн.- лазерний принтер,7184.00грн. - лазерний принтер, 

8700.00грн. грн.- лазерний принтер,9900.00грн.- мікшерний пульт, 

для Оріховецького НВК : 32970.00 грн.- персональні комп’ютери, 

7030.00- принтер, 13800.00- насос глибинний, 

для Підволочиської гімназії ім. І.Франка: 

12000.00 грн.- ноутбук,8600.00 грн.- телевізор, 8000.00 грн. 

газонокосарка  

для Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  -26124.00 грн. плита електрична  

для Супранівкої ЗОШ І-ІІ ступенів - 6800.00 грн. лічильник газу, 

 для Богданівського НВК- 20156.00 грн. плита електрична, 

для Хмелиськ ЗОШ І-ІІ ступенів - 9670.00- лічильник газу 

78120.00 грн. - запрограмовані модеми  ( Богданівка-17360,Жеребки – 

17360,Староміщина – 8680,Хмелиськ – 8680, Турівка -26040) , 

71746.00 грн.- запрограмовані модеми ( Клебанівка – 8680,Супранівка -

8680,Галущинці – 8680,Богданівка 22853,Качанівка – 22853), 

КЕКВ 3132- 129978.00 грн. – капітальний ремонт туалетів 

Підволочиської гімназії ім. І.Франка (з них100 тис.грн. - державні 

кошти). 
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- КПК  0611090-191840 КЕКВ  3132- 191840.00 грн.- капітальний 

ремонт  КЗ Підволочиської селищної ради «Центру дитячої  та 

юнацької творчості» 

- КПК 0615031 (ДЮСШ) -22380.00 грн. КЕКВ 3110- 22380.00 грн. – 

придбання  запрограмованих модемів – 2 шт.  

- КПК 0617363 – 215000.00 грн. КЕКВ 3132-215000.00 грн.- 

капітальний ремонт навчальних приміщень Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (кошти виділено згідно Розпорядження кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 р. №500-р 215,0 тис. грн. для проведення 

капітального ремонту) 

 

Також з державного та місцевого бюджетів виділено кошти на придбання 

для Нової української школи (1 клас):  

 комп’ютерної техніки в сумі 285, 37 тис.грн. – 15 ноутбуків та 

багатофункціональних пристроїв (256,8 та 28,5 тис. грн.) 

 шкільних меблів в сумі 274, 181 тис.грн. – 197 учнівських парт і 

стільців (246,7 та 27,4 тис. грн.) 

 дидактичного матеріалу в сумі 159,648 тис.грн. – 12 комплектів 

(143,7 та15,9 тис. грн.). 

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 2019 року №319 

виділено кошти з державного бюджету- 153 112 тис.грн. та надано частку 

з місцевого бюджету - 17012 тис. грн. на придбання 17 персональних 

комп’ютерів.  
 

 

ЗВІТ  ЗА 2019 РІК  

ПО  ВІДДІЛУ ОСВІТИ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПО 

ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ 

 

- КПК  0610160 КЕКВ 2210 (відділ освіти) -38653.70 грн.: 3473.00 грн.- 

оплата за придбання канцтоварів, паперу, 25555.00 грн.- за придбання шаф, 

стола робочого і стола письмового, 3990.00 грн.- оплата за придбання 

пилососа, 4000.00 грн.- за придбання коврових доріжок, 271.70 грн.- за 

підписку преси, 864.00 грн.- за придбання дзеркала, вентилятора, КЕКВ 

2240-6280.80грн.: 4890.80 грн.- за послуги  зв’язку, 1390.00 грн.-оплата 

послуг по  заправці картриджів.  

КПК  0611010 КЕКВ 2210 (заклади дошкільної освіти) - 42 203.80 грн. З 

них: 

для Підволочиського ДНЗ оплачено: 

10000.00 грн.- за миючі засоби, 4610.00 грн.- оплата за каструлі,праску, 

9380.00 грн.-  за дошку шліфовану, 3800.00 грн.- за рушники, 
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 2320.00 грн. - за придбання будівельних  матеріалів;  

для Турівського ДНЗ оплачено: 6000.00 грн.- за електричний конвектор, 

5463.80грн.- за будівельні матеріали,630.00 грн.- за грушу до гідросфера. 

 КЕКВ 2240  ( заклади дошкільної освіти) - 273 701,35 грн. З них: 

6032.46 грн.- оплата за послуги звязку,   

20273.00 грн.- за проведені профдезроботи, 

11833.34грн.-за послуги по експлуатації об’єктів газопостачання, 

3751.81грн.- за послуги по навчанню поварів,  

1749.33 грн.- за  проведення лабораторних робіт по заземленню, 

3194.79 грн.– за послуги по заміні електричних  лічильників,  

1658.10грн.- за послуги по повірці димоходів,  

176094.00- оплата за поточний ремонт у  Мовчанівському ДНЗ, 4482.80грн.- 

оплата за  технагляд по поточному ремонту у Мовчанівському ДНЗ,  480.00 

грн.- оплата послуг  за навчання з охорони праці Мисловецького ДНЗ,  

8836.60 грн.- за сертифікат про прийняття в експлуатацію капітальнного 

ремонту Камянківського ДНЗ, 560.00 грн.- оплата за послуги по навчанню по 

цивільному захисту  Камянківського ДНЗ. 

Для Підволочиського ДНЗ здійснено оплату: 

4500.00 грн.- за послуги по  проведенню акарацидних заходів, 

2700.00 грн.- за послуги  за здійснення авторського нагляду,  

280.92 грн.- за навчання  з пожежної безпеки, 

9232.20 грн. - за отримання сертифікату на   закінчення  капітального 

ремонту, 13542.00 грн. - за демонтаж, монтаж металевих конструкцій, 

4500.00 грн. - за  послуги  по атестації робочих місць. 

 

КПК 0611020 КЕКВ 2210 (заклади загальної середньої освіти) - 580 795,86 

грн.  З них: 

132918,68 грн.- оплата за фарби, розріджувачі для проведення ремонтних 

робіт, 86283.00 грн.- оплата за паливно - мастильні матеріали для шкільних 

автобусів, 7582,90 грн.- оплата  за документи про освіту, 1500.8грн. – оплата 

за канцтовари для мовних таборів, 16655.00 грн.- оплата  за класні журнали, 

особові справи, табеля, 50400.00грн.- оплата послуги по технічному 

обслуговуванню котелень (Підволочиська гімназія, Підволочиська, 

Камянківська зош). 

Для Підволочиської гімназії здійснено оплату: 

4400 грн.- за керамзіт, 3000.00 грн.- за комплект учнівський, 

6561.00 грн.- за LED лампи, 6960.00- оплата за крісла офісні, 

1800.00 грн.- за бездротовий маршрутизатор, 7799.00 грн.- за цемент, пісок,  

3234.00 грн.- за тюлі,    4964,22грн. –  за  пісок , рейки,   
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6500.00 грн.- за посуд,  8800.00 грн.-  за дошки аудиторні.  

Для Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснено оплату: 

730.00 грн.- за запчастини  до автобуса, 

1000.00 грн.- за умивальник, 4820.00 грн.- за  вікно металопластикове,  

20233.77грн. - за профнастил, круги лист, 

 27290.00 грн.-  за двері металопластикові і жалюзі вертикальні, 

 59636,13 грн.- за будівельні матеріали для ремонту, 

5000.00 грн.- за лави 3- місні ,   1998.00 грн.- за цемент,  

1245.00 грн.- за тормозну рідину, антифриз, 8800.00грн.- за  дошки аудиторні.  

Для Камянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснено оплату: 

9200.00 грн. –за жалюзі вертикальні,   9825.00 грн.- за будівельні матеріали,  

5000.00 грн.- за метало профіль,  10000.00 грн.- за щебінь, цемент, пісок,  

2608.00 грн.- оплата за кабель, короб,  4595.00 грн.- оплата за  унітази, 

сифони, гофру. 

Для  Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснено оплату: 

600.00 грн.-  за роутер, 5000.00 грн.- за палатки , спальні мішки.  

Для Іванівського НВК - 5000.00 грн.- оплата за рослини, 

для Оріховецького НВК- 4970.00грн.- оплата за цемент, 3900.00грн. –за 

дошку аудиторну+ 8800.00 грн. - за  дошки аудиторні, 

для Клебанівкого НВК - 2300.00 грн. - оплата за  акумуляторну батарею , 

2340 грн.-  за  стенди плакати, 

 для Богданівського НВК: 

1200.00грн.- оплата за склопакет, 12700.00 грн.- за бруківку цемент 

5000.00грн.-   за рослини, 14415.00 грн.- за клей  і гумову плиту. 

для Галущинської  зош:   

1520.00 грн.- оплата за цемент, 1500.00 грн.- за посуд столовий,   

для Жеребківського НВК- 10000.00 грн.– оплата за  снежку, ґрунтовку,  

для Супранівської зош  - 5000.00 грн.- оплата за  розетки, світильники 

5728.00 грн.- за лак, цемент,  

для Турівської зош -1970.00грн.- оплата за будівельні матеріали, 4998,96 

грн.- за бруківку, 

для Хмелиськівської зош- 2202.00 грн.- оплата за  фарбу, розчинники, 

для Росохуватецької зош- 2000.00- оплата за тюлі, 

18410.00- оплата за лічильники газу і монтажні частини ( Жеребки – 6600.00, 

Староміщина – 1750.00 Богданівка – 9700.00, Хмелиськ -360.00), 

Для Староміщинської ЗОШ-  4250.00- оплата за  бойлер електричний. 

КЕКВ 2240- (заклади загальної середньої освіти)- 1 753 590,88 грн. З них 

здійснено оплату за: 
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35000 грн.- послуги звязку, 3877,75 грн.-  навчання з цивільного захисту, 

11322,81 грн.- доставку підручників, 50787.00 грн.- профдезроботи, 21000 

грн. – підвезення дітей, 4275.00 грн.- друк інформативних матеріалів, 

8504,60грн.- послуги по проведенню розрахунків з питань потреби води  та її 

оцінка обсягів використання, 47985,72 грн.-  послуги з експлуатації об’єктів 

газопостачання, 13740.00 грн.- послуги по повірці лічильників і коректорів 

газу, 8864.00 грн.- послуги по встановленню і налаштуванню даних обліку 

газу, 14816,00 грн.- послуги по перезарядці вогнегасників, 11439,60 грн.- 

послуги по облаштуванню засобів дистанційної передачі даних, 4471,28 грн.- 

послуги по проведенню лабораторних робіт по заземленню, 1314,48 грн.- 

лабораторне визначення якості води, 6754,40 грн.- послуги по повторній 

повірці димоходів у навчальних закладах, 6288,80 грн.-  послуги по заміні 

електричних лічильників, 30000.00 грн. – послуги по перевезенню дітей у 

ДОЗ «Наталія», 1785,12грн.- послуги по повірці лічильників, 4320.00 грн.-  

послуги  по навчанню з охорони праці для навчальних закладів, 1717,72 грн.- 

послуги по навчанню з пожежної безпеки. 

 

3812,70 грн.- послуги по  страхуванню  шкільних автобусів, 4100.00 грн.- 

послуги по діагностиці та перевірці шкільних автобусів Підволочиської та 

Камянківської ЗОШ. 6810.00 +27984.00 грн.- оплата за послуги по  ремонту і 

технічному обслуговуванню автобуса Підволочиської ЗОШ. 

709.50 грн.- послуги асенізаційної машини для Камянківської ЗОШ,  

4800.00 грн. –послуги по підключенню до мережі інтернет і її доступ у 

Підволочиській гімназії, 2050.00 грн.- послуги  по підключенню до мережі 

інтернет і її доступ у Качанівській ЗОШ, 9848.00 грн.- послуги  доступу до 

мережі інтернет, ремонт і обслуговування для Підволочиської та 

Камянківської ЗОШ, 3028,58- оплата за послуги по повірці манометрів у 

Підволочиській гімназії і підволочиській зош , 6500.00- оплата послуг  по 

реєстрації програми і консультування  у Підволочиській гімназії,  

7784.40 грн.- послуги по ремонту і повірці лічильника газу Підволочиської 

ЗОШ, 2878,33 грн.- послуги  за проведення геодезичних та проектних робіт.  

 47600.00 грн.- за виготовлення проектно- кошторисної документації 

Іванівського НВК. 

79825,00 грн.-  здійснено поточний ремонт електромережі у Підволочиській 

ЗОШ. 

53000.00грн.-  здійснено поточний ремонт по заміні вікон у Камянківській 

ЗОШ. 
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53364.00 грн.- за виготовлення проектно- кошторисної документації по 

ремонту котельні, 4807,58- за проведення експертизи проекту для 

Камянківської ЗОШ. 

120000.00 грн.-  здійснено поточний ремонт  приміщення у Галущинській 

ЗОШ. 

16000.00 грн.- оплата  за транспортні послуги по перевезенню. 

 4975,00 грн.- оплата за  послуги по здійсненню технагляду за ремонтом у 

Підволочиській ЗОШ.  

2700.00- оплата послуг по заміні блоку живлення і жорсткого диску для 

Клебанівського НВК. 

1598,40- оплата за послуги по виготовленню  проекту Оріховецького НВК, 

4487,54- оплата послуг  по проведенню експертизи  проекту Оріховецького 

НВК , 

47000.00грн.- за монтаж засобів пожежної безпеки у Росохуватецькій ЗОШ.  

 

З державного бюджету виділена субвенція місцевим бюджетам на 

покращення послуг з доступу до Інтернету . Обсяг субвенції 625,0 тис. грн. 

Отже, 625000.00 грн.- оплата за підключення до інтернету та створення ЛКМ 

у навчальних закладах освіти (Іванівка -26489,11, Качанівка – 79077,60, 

Оріховець -63557,26, Підволочиська зош -93573,94, Підволочиська гімназія – 

23390,84, Богданівка -34633,96, Галущинці- 24741,80, Жеребки – 24049,57, 

Клебанівка -24563,63, Супранівка – 18971,15, Турівка -35046,82, Хмелиськ – 

29070,58, Підволочиська гімназія – 85541,67, Камянки – 62292,07 грн.) 

- КПК  0611090 КЕКВ 2210- 8025.00грн. ( Центр дитячої та юнацької 

творчості): 699.00- оплата за канцтовари, 7326.00- оплата за каски захисні , 

КЕКВ 2240- 59922,52 грн.: 1040.35- оплата за послуги по експлуатації 

обєктів газопостачання ,3611.04- оплата за послуги зв’язку , 738.55- оплата за 

послуги по заміні електричних лічильників, 8710.78- оплата послуг по 

виготовленню технічної документації, 42840.00- оплата за  виготовлення 

проектно- кошторисної документації, 560.00- оплата за послуги по  навчанню 

з цивільного захисту, 2421.00- оплата за послуги по ремонту і налагодженню 

лічильника тепла. 

- КПК 0611150 КЕКВ 2210- 13580.40 грн. (методичний кабінет): 

2467.00- оплата за миючі засоби , 2567.00- оплата за тонер , фотобарабан, 

6633.50- оплата за придбання канцтоварів, грамот, паперу, 1912.9- оплата за 

жалюзі вертикальні , КЕКВ 2240- 3441.67грн. - оплата за послуги зв’язку.   

- КПК 061161 КЕКВ 2210- 101849.40 грн. (інші заклади та установи 

освіти) : 4881,50- оплата за бухгалтерські документи, 4338,70- оплата за 

підписку преси, 2626.20- оплата за миючі засоби, 14623,50- оплата за 
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канцтовари, папір ,62683.50- оплата за паливно- мастильні матеріли, 1165.00- 

оплата за радіотелефон,11531.00- оплата за запчастини до автотранспорту. 

КЕКВ 2240- 52699,86 грн.: 343.40- оплата за послуги по повірці димоходів, 

11727,44- оплата за послуги зв’язку, 1220.68- оплата послуг  з експлуатації 

об’єкта газопостачання, 4645,54- оплата послуг по страхуванню водіїв і 

автотранспорту, 5409-80- оплата послуг  з дотримання доступу до 

електронної бази, 900.00- оплата за консультаційні послуги ,438.00- оплата за 

обробку даних,1290.00- оплата за  користування комп’ютерною програмою, 

4720.00- оплата послуг по перевірці та діагностиці транспортних засобів, 

480.00- оплата послуг по навчанню з охорони праці, 11700.00- оплата послуг 

по заправці та ремонту картриджів та комп’ютерної техніки, 9825.00- оплата 

послуг  за консультативні послуги з питань  обслуговування.  

- КПК 0615031 КЕКВ 2210- 34935,45грн. (ДЮСШ): 3000.00- оплата за 

кубки, медалі, 19999,50- оплата за фарби, ламінат, 10500.00- оплата за 

костюми спортивні, 1425.50-  оплата за будівельні матеріали,  

КЕКВ 2240- 23860,57 грн.: 2873,09-оплата за послуги зв’язку, 1091,84 – 

оплата за послуги по експлуатації об’єкта газопостачання, 18584.00- оплата 

за поточний ремонт, 480.00- оплата послуг по навчанню з охорони праці, 

653,64 – оплата послуг по навчанню з цивільного захисту і пожежної 

безпеки, 178.00- оплата послуг по повторній повірці димоходів.  

 Отже,  за сприяння селищного голови Віталія Дацка та депутатів селищної 

ради  всього разом на капітальні ремонти та  придбання  виділено 821 202, 0 

грн.; по  поточних видатках та на здійснення ремонтних робіт виділено з 

місцевого бюджету (кошти Підволочиської селищної ради)–2 309 745,5 грн. 

 

      Начальник відділу освіти                                              С. Мотика              

      Головний    бухгалтер                                                     Л. Ленчук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


