
Звіт 

про фінансово-господарську діяльність  

відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації 

за 2017 рік 

 

   Освіта Ківерцівщини у 2017 році – це 95 навчальних закладів. 

Діяльність відділу освіти Ківерцівської районної державної адміністрації з 

усіма структурними підрозділами, навчальних закладів була спрямована на 

створення умов для рівного доступу до якісної дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти на шляху реформування, зміцнення  

матеріально-технічної бази закладів освіти. 

   Держава планомірно і поступово проводить політику на зміни в 

суспільстві, які потребують вдосконалення навчально-виховного процесу 

спрямовуючи його на виховання незалежної, самостійної та національно 

свідомої особистості, відповідність сучасному рівню розвитку науки та 

інформаційних технологій, перспективам соціально-економічного розвитку 

держави. 

   У районі вжито цілий ряд заходів щодо приведення структури 

системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 

відповідність із соціальними запитами його громадян на якісну освіту. З цією 

метою розроблено та забезпечено реалізацію загальнодержавних та 

відповідних районних галузевих цільових програм в галузі освіти, а саме: 

- Програма відпочинку та оздоровлення дітей; 

- Шкільний автобус; 

- Програма роботи з обдарованою молоддю; 

- Районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти; 

- Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

   Зазначаємо, що   Програми забезпечують об’єднання  зусиль і 

ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

бюджетні і позабюджетні кошти, дії державних і недержавних установ й 

організацій, батьківської громадськості щодо підвищення якості навчально-

виховного процесу, зміцнення стану матеріально-технічної бази закладів 

загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 

забезпечення умов для самореалізації кожної особистості. 

Дошкільна освіта 

   Нині дошкільна освіта є обов’язковою складовою освіти, яка 

гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання, спрямована на розвиток 

особистості дитини, на збагачення знань дошкільнят необхідною якісною 

інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, 

орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.  



Першочергове завдання - створити належні умови для розвитку 

дошкільнят, від яких у значній мірі залежатимуть успіх і результативність 

освітньо-виховного процесу у  період становлення дитини, як особистості.   

Мережа дошкільних навчальних закладів Ківерцівського району у 

2017 році становила 31 дошкільний навчальних закладів та 6 навчально-

виховних комплексів (5 у міській місцевості, 32 у сільській місцевості). 

Дошкільну освіту здобувало 2036 дітей віком від 2 до 6 років, з них 1086 у 

місті, 950 у селі. Функціонувало 89 груп, з них 6 раннього віку та 1 

компенсуючого типу для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату у 

дошкільному навчальному закладі комбінованого типу ясла-сад №2 

м.Ківерці. 

У 2017 році на утримання дошкільних навчальних закладів було 

передбачено 20 446 663 грн., з яких: 12 696 728 грн. на заробітну плату 

працівникам ДНЗ; 2 975 106 грн. – нарахування на оплату праці; 850 533 грн. 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, поточні ремонти; 9 999 грн. - 

медикаменти та перев’язувальні матеріали; 2 092 049 грн. – продукти 

харчування; 534 386 грн. - оплата послуг; 26 627 грн. - видатки на 

відрядження; 71 860 грн. - оплата водопостачання та водовідведення; 624 963 

грн. - оплата електроенергії; 87 833 грн. - оплата природного газу; 467 850 

грн. - оплата інших енергоносіїв (торфобрикет); 8 729 грн. - інші поточні 

видатки (податки). 

Основним завданням розвитку дошкільної освіти у 2017 році було та 

залишається на 2018 рік задоволення потреб мешканців району у дошкільній 

освіті, а тому у районі активно ведеться робота щодо розширення мережі та 

введення додаткових груп у дошкільних закладах.   

У 2016 року   завершені роботи з будівництва та облаштування ДНЗ с. 

Муравище на дві групи (40 місць). На початку 2017 року рішенням сільської 

ради с. Сокиричі передано садок на баланс Ківерцівської районної ради та в 

оперативне управління відділу освіти, який урочисто відкрив двері дітям та 

батькам 18 квітня 2017 року. Для зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ 

було придбано пилосос, музичний центр та канцтовари на загальну суму – 

10 210 грн., а також ноутбук за ціною 7 999 грн. 

Згідно з планом розширення мережі закладів дошкільної освіти з 

місцевого бюджету виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту приміщення ДНЗ с.Жорнище у сумі 

17 754 грн. На даний час ведуться завершальні роботи з капітального 

ремонту приміщення, що дасть змогу відкрити другу групу на 20  місць. 

Станом на лютий  2017 року на ці роботи затрачено 500 000 грн.   



У 2017 році завдячуючи налагодженій співпраці сільських, селищних 

рад, районної ради, райдержадміністрації, депутатів різного рівня вдалося 

акумулювати кошти та значно зміцнити матеріально-технічну базу 

дошкільних навчальних закладів району. 

Протягом звітного року в НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» с.Мощаниця 

відремонтовано санітарні кімнати із повною заміною сантехнічного 

обладнання на загальну суму 55 000 грн.  

Для убезпечення території та навчально-виховного процесу  ДНЗ с. 

Котів, с.Звірів та с.Грем'яче  установлено огорожу, яка коштувала 65 666 грн. 

У листопаді 2017 року зроблено поточний ремонт вхідних східців та 

облаштовано  відмостку у  ДНЗ с. Дерно на загальну суму 123 067 грн. 

Для потреб ДНЗ с. Жидичин придбано комп’ютер, зроблено підписку 

на фахові видання, а також закуплено фарбу для поточного ремонту на що 

було затрачено 13 983 грн. 

У 2017 року в ДНЗ с. Тростянець проводились роботи з облаштування 

території шляхом вкладання бруківки, вартість якої разом з матеріалами 

становила 86 000 грн. У ДНЗ с. Хорлупи  витрати на відповідну роботу 

становили 19 989 грн. 

У лютому 2017 року стався прорив  теплотраси  ДНЗ с. Карпилівка, 

що спричинило аварійну ситуацію та призупинення навчально-виховного 

процесу в даному навчальному закладі. Обстеження показало, що теплотраса 

прийшла у непридатність та потребує цілковитої заміни, що і було зроблено. 

Вартість робіт з усунення аварійності становила  150 000 грн. Для потреб 

дошкільного навчального закладу було придбано кухонний стіл та килимове 

покриття на загальну суму 7 920 грн. 

З метою теплозбереження  у ДНЗ с. Вишнів та с. Борохів встановлено 

металопластикові вікна та двері на загальну вартість 27 000 грн.   

Протягом року продовжувались роботи по ремонту систем опалення у 

дошкільних навчальних закладах. Так, у ДНЗ с. Прилуцьке було придбано 

твердопаливний котел за  ціною  13 620 грн., відремонтовано внутрішню 

систему опалення в ДНЗ с. Берестяне, на що затрачено кошти у сумі  169 800 

грн. 

За кошти субвенції Омельненської сільської ради на  21 000 грн. в 

дошкільний навчальний заклад даного села придбано гардини, покривала, 

сценічні костюми, а також встановлено міжкімнатні двері. 

Для проведення якісних робіт з поточного ремонту у ДНЗ с. Озеро  

придбано будівельних матеріалів на суму 48 025 грн., для ДНЗ с. Дідичі – 35 

844 грн., для ДНЗ с. Завітне – 4 724 грн.  



   В сучасних умовах методична та господарська  робота дошкільних 

навчальних закладів базується на щоденному використанні комп’ютерної 

техніки, тому у ДНЗ с. Сокиричі та ДНЗ смт Цумань придбано ноутбук, 

принтер та комп’ютер загальною вартістю 29 820 грн. Також для потреб ДНЗ 

смт Цумань придбано дитячі ліжка на 20 000 грн. 

Питанню організації харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах також приділялася значна увага. Двотижневе меню з 3-х разовим 

гарячим харчуванням складається згідно з Інструкцією з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вартість денної норми 

харчування згідно з рішенням районної ради у 2017 році визначена із 

розрахунку 20 грн. в день у сільській місцевості, батьківська плата становила 

40 % у грошовому еквіваленті 8 грн., у смт Цумань  батьківська плата 

становила 60 % у грошовому еквіваленті 12 грн. Як і передбачено діючим 

законодавством, для дошкільних навчальних закладів харчування 

організовано на базі власне самих закладів. Загальні видатки на харчування у 

2017 році склали 2 092 049 грн., з яких 585 773 грн. становить батьківська 

плата.  

Детальний аналіз потреб дошкільних навчальних закладів, розуміння 

проблем дошкільної освіти депутатами різного рівня, сприяння районної 

влади, раціональний поділ вільних залишків Ківерцівським фінвідділом та 

вчасний перерахунок коштів казначейством дав змогу залучити та 

використати кошти на ремонтні роботи та зміцнення матеріально-технічної 

бази в повному обсязі. 

Кошти, що надійшли у відділ освіти при розподілі вільних лишок з 

різних бюджетів на утримання дошкільних навчальних закладів 

1. Фонд соціально-економічного розвитку - 650 000 грн.: 

- капітальний ремонт теплотраси у ДНЗ с. Карпилівка – 150 000 грн.                          

(не використано); 

- капітальний ремонт приміщення ДНЗ с. Жорнище – 500 000 грн. 

2. Обласний бюджет - не було надходжень. 

3. Місцевий (районний) бюджет -  385 000 грн.: 

- співфінансування капітального ремонту ДНЗ с. Жорнище – 15 000 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт  ДНЗ с. Жорнище – 50 000 грн.; 

- капітальний ремонт системи опалення ДНЗ с. Берестяне – 170 000 грн.; 

- капітальний ремонт теплотраси ДНЗ с. Карпилівка – 150 000 грн.; 

- вкладання бруківки у ДНЗ с. Тростянець – 36 000 грн. 

4. Субвенції сільських, селищних рад -  582 700 грн.: 

Дернівська с/р - 214 000 грн.: 



- встановлення огорожі у  ДНЗ с. Котів – 35 000 грн.; 

- ремонт санвузлів у НВК ЗОШ І-ІІ ст. с. Мощаниця – 55 000 грн.; 

- ремонт вхідних східців та облаштування відмостки у ДНЗ с. Дерно -

124 000 грн. 

Тростянецька с/р - 55 600 грн.: 

- вкладання бруківки у ДНЗ с. Тростянець - 50 000 грн.; 

- придбання тюлі на вікна у ДНЗ с. Тростянець – 5 600 грн. 

Озерська с/р - 50 000 грн.: 

- придбання будівельних матеріалів у ДНЗ с. Озеро – 50 000 грн. 

Сокиричівська с/р - 38 000 грн.: 

- придбання ноутбуку в ДНЗ с.Сокиричі  – 11 000 грн.; 

- придбання принтера в ДНЗ с.Сокиричі  – 4 000 грн.; 

- придбання ноутбуку в ДНЗ с.Муравище  – 11 000 грн.; 

- придбання пилососу, музичного центру, канцтоварів в ДНЗ 

с.Муравище  – 12 000 грн. 

Дідицька с/р - 36 000 грн.: 

- поточний ремонт приміщення ДНЗ с. Дідичі – 12 000 грн.; 

- придбання матеріалів для поточного ремонту ДНЗ с. Дідичі – 8 000 

грн.; 

- придбання матеріалів для водостічної системи ДНЗ с. Дідичі – 16 000 

грн. 

Цуманська с/р -   35 000 грн.: 

- придбання комп’ютерної техніки у ДНЗ смт Цумань – 6 800 грн.; 

- придбання ноутбуку у ДНЗ смт Цумань – 8 200 грн.; 

- придбання дитячих ліжок у ДНЗ смт Цумань – 20 000 грн. 

Прилуцька с/р -  28 000 грн.: 

- придбання матеріалів на поточний ремонт ДНЗ с. Прилуцьке – 5 000 

грн.; 

- придбання котла у ДНЗ с. Прилуцьке – 23 100 грн. 

Борохівська с/р -  27 000 грн.: 

- встановлення вікон, шпаклівка у ДНЗ с. Вишнів – 12 000 грн.; 

- встановлення дверей у ДНЗ с. Вишнів – 3 000 грн.; 

- встановлення дверей у ДНЗ с. Борохів – 12 000 грн. 

Омельненська с/р - 21 000 грн.: 

-придбання гардин, покривал, сценічних костюмів, міжкімнатних дверей у  

ДНЗ с. Омельно – 21 000 грн. 

Хорлупівська с/р - 20 000 грн.: 

- вкладання бруківки – 20 000 грн. 

Грем'яченська с/р - 18 100 грн.: 



- придбання огорожі у ДНЗ с. Грем’яче  – 18 100 грн. 

Жидичинська с/р - 14 000 грн.: 

- придбання комп’ютерної техніки, підписка фахових видань, придбання 

фарби в ДНЗ с. Жидичин – 14 000 грн. 

Звірівська с/р - 13 000 грн.: 

- придбання будматеріалів, встановлення огорожі  в ДНЗ с.Звірів – 

13 000 грн. 

Карпилівська с/р - 8 000 грн.: 

- придбання стола кухонного у ДНЗ с.Карпилівка  – 3 000 грн.; 

- придбання килимового покриття у ДНЗ с.Карпилівка  – 5 000 грн. 

Завітненська с/р - 5 000 грн.: 

- придбання фарби – 5 000 грн. 

   Багато зроблено але поряд із тим залишилися проблеми, які 

потребують першочергового вирішення.  

   Одна із проблем – нестача місць у дошкільних навчальних закладах 

та перевантаження груп, що зумовлює труднощі для вихованців та ускладнює 

роботу педагогів. 

   Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку 

на сто місць у 2017 році становила 113 дітей (120 – міська місцевість, 108- 

сільська місцевість), а тому основним завданням з розвитку дошкільної 

освіти на наступні роки є задоволення потреб мешканців району у 

дошкільній освіті, а саме: відкриття нових груп у дошкільних закладах, де є 

вільні приміщення (ДНЗ с. Жорнище), будівництво дошкільних закладів у 

селах Бодячів, Башлики, добудова у дошкільному закладі сіл Борохів, Липно, 

будівництво садка у с. Дачне, реконструкція приміщення по вулиці Галана 

м.Ківерці у дошкільний навчальний заклад, провести капітальний ремонт 

системи опалення у ДНЗ с. Карпилівка та завершити ремонтні роботи у ДНЗ 

с. Жорнище.  

   У районі впроваджена уніфікована система електронної реєстрації 

дітей дошкільного віку, а тому гостро стоїть питання у придбанні 

комп’ютерної техніки та підключення ДНЗ до мережі Інтернет. Нині 

мережею Інтернет користуваться ДНЗ міста Ківерці та незначна частина 

інших дошкільних навчальних закладів  

Загальна середня освіта 

   Надважливі завдання стоять перед закладами загальної середньої 

освіти. У новому навчальному році основним завданням відділу освіти 

Ківерцівської райдержадміністрації, педагогічних колективів  залишається 

питання розвитку доступності для громадян якісних освітніх послуг, 



ресурсного забезпечення та освітніх потреб учнів та їх батьків в умовах 

децентралізації влади та реформування системи освіти. 

  Упродовж останніх років в районі спостерігається тенденція до  

зростання учнівського контингенту. Зокрема, у 2015 – 2016 навчальному році 

– 8 140 учнів, у 2016 – 2017 навчальному році -  8 248 учнів, у 2017 – 2018 

навчальному році кількість учнів у навчальних закладах району становить 

8 501 школяр, з них 1034 першокласників. Кількість класів становить 552, з 

них 68 – перші класи. Середня наповнюваність класів становить 16 учнів. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, враховуючи 

демографічну ситуацію, в районі забезпечено функціонування 57 навчальних 

закладів, з них : 

- ЗОШ І-ІІІ ст. – 24, в тому числі Ківерцівська експериментальна школа, 

НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська районна гімназія»;  

- ЗОШ І-ІІ ст. – 19, в тому числі чотири НВК («ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ с. 

Клепачів, Мощаниця, Пальче, Словатичі);  

- ЗОШ І ст.- 14, в тому числі два НВК («ЗОШ І ст.-ДНЗ» с. Скреготівка, 

НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей» с. 

Домашів). 

    У 2017 році було продовжено призупинення освітньої діяльності в 

ЗОШ І ст. с. Небіжка та Знамирівка у зв’язку з відсутністю учнів. 

Загалом мережа освітніх закладів району задовольняє потреби жителів 

регіону. Проте відділом освіти Ківерцівської райдержадміністрації 

продовжується планова робота щодо оптимізації мережі навчальних закладів, 

створення опорних шкіл. Це дасть змогу підвищити якість навчально-

виховного процесу, покращити доступ як дошкільнят, так і школярів до 

якісної освіти. Крім того, проведена робота щодо передачі навчальних 

закладів в новостворені об’єднані територіальні громади смт Цумань та 

с.Жидичин, які знаходяться в територіальній приналежності. 

На утримання загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017 

році було використано 153 073 634 грн., з яких: витрати на заробітну плату 

працівникам закладів загальної середньої освіти та навчально-виховних 

комплексів складали 113 706 045 грн.; нарахування на оплату праці – 

25 664 225 грн.; касові видатки на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю склали 2 107 416 грн.; витрати на організацію 

харчування становили 3 124 165 грн.; оплата послуг – 1 263 257 грн.; видатки 

на відрядження – 111 919 грн.; оплата теплопостачання – 1 106 621 грн.; 

оплата водопостачання та водовідведення – 92 325 грн.; оплата 

електроенергії – 2 343 839 грн.; оплата природного газу – 744 318 грн.; оплата 



інших енергоносіїв (торфоберкет) -  2 580 959 грн.; інші виплати населенню 

(діти сироти) – 159 950 грн.; інші поточні видатки (податки) – 68 596 грн. 

Протягом 2017 року відділом освіти проводилась робота щодо 

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних 

комплексів матеріально-технічною базою, проводились поточні та капітальні 

роботи з облаштування приміщень та прилеглої території. 

У загальноосвітніх навчальних закладах району функціонують 40 

котелень, з низ 35 котелень на твердому паливі, 2 котельні на природному 

газу (НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська районна гімназія», ЗОШ І-

ІІІ ст. №1 м. Ківерці) та 2 на електроенергії ( Ківерцівська експериментальна 

школа, ЗОШ І ст. с. Ставок). 

В ході підготовки до роботи в зимовий період проведено ремонт 

котелень, реконструкції газопроводу, встановлено передавачі імпульсів, 

заміну старих котлів на нові та встановлено резервні, заміну димових труб та 

насосів системи опалення  на загальну суму 944 134  грн. Зокрема, придбано 

та встановлено котел у НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. – ДНЗ» с.Клепачів, що в сумі 

коштувало  166 461 грн.; в ЗОШ І ст. Веснянка на суму 10 800 грн.; ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Журавичі вартість робіт – 150 192 грн.; придбано котел у ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Дідичі – 77 700 грн.; котел у ЗОШ І ст. с. Скреготівка – 28 710 грн.; 

придбано котел у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика – 257 000 грн.; проведено 

реконструкцію газопроводу у НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська 

районна гімназія» на суму 35 883 грн.; в котельнях, що працюють на газові 

встановлено передавачі імпульсів на загальну суму 23 000 грн.; замінено 

димову трубу в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке – 59 400 грн.; замінено насос 

системи опалення в ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика, вартість якого склала  14 988 

грн. 

Також було виділено кошти з місцевого бюджету на часткові поточні 

ремонти систем опалення, які проводились протягом 2017 року у навчальних 

закладах району, на що витрачено 120 000 грн. 

Важливим завдання роботи відділу освіти є планування та 

виготовлення проектно-кошторисних документів на об’єкти, що потребують 

першочергового поточного або капітального ремонту та проведення 

експертиз. У минулому році було виготовлено проектно-кошторисні 

документи на перекриття даху у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика,  ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Дідичі, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець та ЗОШ І-ІІ ст. с. Човниця на загальну 

вартість -  76 938 грн.    

Проведено експертизи та зміни до документації з будівництва 

котельні у ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці, будівництва складу під тверде паливо 

у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озеро, на що затрачено 6 017 грн. 



   Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт спортзалу в   ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Жорнище та Берестяне, що коштувало 

33 507 грн. 

Підготовлено документи із заміни димової труби в ЗОШ І-ІІІ ст.          

с. Прилуцьке та встановлення додаткового котла у ЗОШ І-ІІІ ст.                       

с. Журавичі на загальну суму  28 390 грн., водопостачання у ЗОШ І ст.          

с. Кульчин  - 10 832 грн. 

Крім того, виготовлено документацію на ремонт фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Дерно та облаштування шкільного подвір’я у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань, 

відповідно 10 000 та  12 825 грн.  

У березні 2017 року цілком завершено роботи з перекриття даху у 

НВК «ЗОШ І ст.-Ківерцівська районна гімназія», завершальні роботи 

коштували 420 259 грн.  

Відремонтовано дах над головним корпусом НВК «ЗОШ ст.-ДНЗ»      

с. Пальче, вартість робіт склала 700 000 грн.  

Наприкінці 2017 року розпочалися роботи з перекриття даху у ЗОШ І-

ІІІ ст. с. Липне, які вартували 349 854 грн. Потрібно зазначити, що дані 

роботи будуть продовженні весною 2018 року, оскільки кошти у сумі 350 000 

грн. ще не освоєні. 

У короткі строки відремонтовано стелю у коридорі корпусу №2 ЗОШ 

І-ІІІ ст. смт Цумань. Вартість матеріалів та робіт становила  102 094 грн. 

У  багатьох закладах освіти потребує ремонту підлога, зокрема в ЗОШ 

І-ІІІ ст. с. Дерно, Жидичин, НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» с.Пальче частково 

проведено заміну підлоги на суму  78 500 грн. 

Проведено капітальний ремонт спортивного та актового залу у      

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне, вартість робіт склала  230 000 грн. 

Згідно висновків експертизи про аварійність спортивного залу у ЗОШ 

І-ІІІ ст. с. Дідичі виконано роботи з укріплення несучої стіни, бетонування 

навколо школи  на загальну суму  119 946 грн. 

Відновлено водопостачання у ЗОШ І ст. с. Кульчин, на що було 

витрачено коштів у сумі 49 320 грн. (робота0 та матеріали). 

Протягом року велася роботи щодо облаштування огорожі у ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Дерно, ЗОШ І ст. с. Кульчин та ЗОШ І ст. с.Кадище, витрати  становили 

229 420 грн.  

Для покращення енергозбереження було придбано та встановлено 

теплозберігаючі металопластикові вікна та двері в одинадцять закладів 

загальної середньої освіти Ківерцівського району, загальна вартість яких 

склала 327 764 грн. 



У літній період проводились поточні ремонти приміщень, прилеглих 

територій навчальних закладів. Для придбання будівельних матеріалів було 

використано  176 397 грн. 

Поступово поновлюється матеріально-технічна база навчальних 

закладів. Закуплено парти та класні дошки у НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ»                

с. Клепачів, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі. Вартість закупівель становила 43 520 

грн.  

Придбано шкільні меблі у класи та адміністративні кабінети, актові 

зали, бібліотеки, їдальні, спортивні зали. Зокрема, стільці в актовий зал у  

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жидичин – 44 999 грн.; стіл в їдальню  НВК с. Клепачів –  

13 680 грн. та НВК с. Скреготівка – 6000 грн.; меблі у ЗОШ І ст. с. Хопнів – 4 

840 грн., ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озеро – 50 000 грн. та смт Цумань – 20 000 грн.; 

стелажі у бібліотеку ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне – 4 000 грн.; спортивний 

інвентар у ЗОШ І-ІІ ст. с. Хорлупи та с. Омельно - 10 500 грн. 

За кошти освітньої субвенції придбано та встановлено навчальне 

обладнання у кабінети фізики, біології та математики у НВК «ківерцівська 

ЗОШ І ст.-Ківерцівська районна гімназія», вартість якого становила 658 800 

грн. 

Протягом 2017 року значно оновилося технічне, мультимедійне та 

комп’ютерне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів: придбано 

оргтехніку у ЗОШ І-ІІ ст. с.Хорлупи, ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилуцьке, ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Гремяче  на суму 50 500 грн.; мультимедійні проектори та принтери у ЗОШ 

І-ІІІ ст. с.Тростянець, ЗОШ І-ІІ ст. с.Омельне – 20 480 грн.; плазмові 

телевізори у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці та ЗОШ І-ІІ ст. с.Хорлупи загальною 

вартістю 15 500 грн; ноутбуки та комп’ютери у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та ЗОШ І-ІІІ 

ст. №4 м.Ківерці, смт Цумань, с.Дерно,  ЗОШ І-ІІ ст. с.Човниця, с.Котів, 

с.Омельне, с.Бодячів, с.Сокиричі, с.Завітне. Вартість закупленої техніки 

становила  477 852 грн. 

Одним із важливих питань навчально-виховного процесу є організація 

безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників у сільській 

місцевості. З цією метою розроблений проект на придбання чотирьох 

шкільних автобусів на умовах спів фінансування з місцевого бюджету у 

розмірі 954 000 грн.  та ще один автобус придбали за рахунок розподілу 

залишків освітньої субвенції  на умовах спів фінансування з місцевого 

бюджету у розмірі 50% , що склало 839 250 грн. 

В Ківерцівському районі  організовано харчування в закладах 

загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексах, як за 

бюджетні кошти так і за батьківські. У 2017 році з місцевого бюджету на 

харчування учнів 1-4 класів пільгових категорій (діти учасників АТО, діти з 



малозабезпечених сімей, діти – сироти, діти тимчасово переміщені з 

окупованих територій) було виділено 3 124 165 грн.  Вартість порції 

вартувала 10 грн., а для учнів, які харчувалися за батьківські кошти, вартість 

порції коштувала від 8 грн. до 13 грн. 

В літній канікулярний період організовано роботу 9 пришкільних 

оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей у ЗОШ м. Ківерці, ЗОШ І-

ІІІ ст. смт Цумань, с.Дерно, смт Олика, с.Карпилівка. Оздоровленням 

охоплено 1071 дитина. 

На оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей батьків які приймають (приймали) участь у АТО ( в тому 

числі загиблих) та інших категорій дітей у дитячих оздоровчих закладах на 

умовах співфінансування з районного бюджету виділено 162 000 грн. та з 

обласного бюджету 10 000 грн. За ці кошти придбано 67 путівок до 

оздоровчого табору «Сонячний», що належить до центру  спорту та екскурсій 

управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації. 

Позашкільна освіта 

В часи кардинальних змін в державі, децентралізації влади та освітньої 

реформи,  нам необхідно зберегти потужну систему позашкільної освіти з 

великим спектром напрямків діяльності, творчими педагогічними 

колективами, які функціонують у Ківерцівському районі, зокрема у місті 

Ківерці. Навіть при обмеженому фінансуванні у районі робиться все 

можливе, щоб зберегти мережу позашкільних навчальних закладів, не 

допустити скорочення кількості гуртків, а навпаки, розширити сферу послуг 

для набуття, поглиблення та розширення компетентностей  дітей та юнацтва, 

задоволення та розвиток їхніх потреб, інтересів та здібностей у вільний від 

навчання час. У 2017 році в системі освіти функціонували 5 позашкільних 

навчальних закладів – це ЦДЮТ, ЦБДЮТ, СЮТур, КРЕНЦ, ДЮСШ,  які 

відвідували понад 3500 вихованців. Позашкільні заклади утримуються за 

кошти місцевого бюджету. Працює програма розвитку позашкільної освіти. 

На потреби та належну навчально-виховну, навчально-тренувальну та 

господарську роботу позашкільних навчальних закладів було виділено з 

місцевого бюджету 4 640 509 грн., з яких:  на заробітну плату 3 476 075 грн.; 

на нарахування на оплату праці 778 854 грн.; придбання матеріалів, 

обладнання та інвентар – 33 000 грн.; оплата послуг – 47 451 грн.; видатки на 

відрядження – 3 640 грн.; оплата теплопостачання 94 337 грн.; оплата 

електроенергії – 31 013 грн.; оплата природного газу – 97 106 грн.; оплата 

інших енергоносіїв (торфобрикет) – 16 912 грн.; програма розвитку 

позашкілля -  44 807 грн. 



Для зміцнення матеріально технічної бази позашкільних навчальних 

закладів було закуплено за кошти Ківерцівської міської ради тренажер у 

СЮТур за ціною 14 500 грн., принтер у КРЕНЦ  - 5 000 грн.  За кошти 

місцевого бюджету у розмірі 16 344 грн. виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на перекриття даху ЦДЮТ та проведено реконструкцію 

газопроводу на суму 30 997 грн. 

Співпраця відділу освіти з усіма гілками влади, депутатів різного 

рівня дала змогу додатково залучити кошти на утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів, позашкілля. Зокрема, з розподілу вільних залишків 

фонду соціально-економічного розвитку, місцевого та обласного бюджетів, 

субвенцій сільських та селищних рад: 

Кошти, що надійшли у відділ освіти при розподілі вільних 

лишок з різних бюджетів на утримання загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів 

1. Освітня субвенція - 658 800 грн.: 

- придбання оснащення кабінетів фізики, біології, математики у НВК 

«Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська районна гімназія» – 658 800 грн. 

2. Фонд соціально-економічного розвитку - 2 110 950 грн.: 

- придбання комп’ютерної техніки – 469 000 грн.; 

- придбання котла у НВК с. Скреготівка – 49 500 грн.; 

- придбання котла у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика – 340 000 грн.; 

- ремонт даху НВК с. Пальче – 350 000 грн.; 

- встановлення вікон – 193 050 грн.; 

- придбання димової труби у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилуцьке – 59 400 грн.; 

- ремонт спортивного та актового залів – 300 000 грн.; 

- ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. с.Липне – 350 000 грн. 

3. Обласний бюджет - 1 095 000 грн. 

- ремонт даху НВК с. Пальче – 350 000 грн.; 

- придбання оргтехніки ЗОШ І-ІІ ст. с.Хорлупи – 10 000 грн.; 

- ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. с.Липне – 350 000 грн.; 

- ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. с.Липне – 235 000 грн. 

- придбання твердопаливного котла у ЗОШ І-ІІІ ст.с.Дідичі- 150 000 грн. 

4. Місцевий бюджет - 3 354 834 грн.: 

- спів фінансування встановлення вікон - 5 800 грн.; 

- придбання котла у НВК с.Клепачів – 100 000 грн.; 

- встановлення котла у НВК с.Клепачів – 83 000 грн. 

- ремонт даху НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська районна 

гімназія» – 420 964 грн.; 



- реконструкція газопроводу НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст.- Ківерцівська 

районна гімназія»  – 40 000 грн.; 

- співфінансування ремонту даху НВК с.Пальче – 30 000 грн.; 

- придбання насоса до опалювальної системи ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика -

15 000 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху                       

ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика -37 500 грн.; 

- придбання підручників – 40 000 грн.; 

- придбання передавачів імпульсів до газових котелень - 23 000 грн.; 

- придбання котла у ЗОШ І ст. с.Веснянка – 10 800 грн.; 

- реконструкція газопроводу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці – 100 000 грн. 

(будуть використані у 2018 році); 

- зміни у проектно-кошторисну документації будівництва котельні ЗОШ 

І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці – 3 000 грн.; 

- експертиза проектно-кошторисну документації будівництва котельні 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці – 1 831 грн.; 

- зміни у проектно-кошторисну документації будівництва підсобного 

приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озеро – 1 305 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту 

спортивного залу     ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі – 37 500 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту котельні 

(встановлення додаткового котла)    ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі – 37 500 

грн.; 

- встановлення додаткового котла   ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі – 174 000 

грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту 

спортивного та актового залу у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Берестяне – 16 657 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту даху у                       

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дідичі – 37 500 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту фасаду у                       

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно – 20 000 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту даху у                       

ЗОШ І-ІІ ст. с.Човниця – 14 500 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації заміни димової 

труби у  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилуцьке – 13 757 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту даху                       

ЦДЮТ – 30 000 грн.; 

- реконструкція газопроводу ЦДЮТ – 31 000 грн.; 



- поточні ремонти системи опалення навчальних закладів району – 

120 000 грн.; 

- встановлення огорожі у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно – 116 970 грн.; 

- придбання 5 шкільних автобусів – 1 793 250 грн. 

5. Субвенція сільських, селищних рад - 1 342 521 грн. 

Цуманська с/р - 270 000 грн.: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування 

подвір’я  у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань – 20 000 грн.; 

- придбання будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань - 

55 000 грн.; 

- придбання меблів, склопакетів для ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань – 20 000 

грн.; 

- ремонт стелі в коридорі корпусу №2 ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань – 105 

000 грн.; 

- буріння свердловини у  ЗОШ І ст. с.Кадище – 15 000 грн. (не 

використано).; 

- придбання стовпів до огорожі у  ЗОШ І ст. с.Кадище – 5 000 грн.; 

- ремонт підлоги у ЦБДЮТ – 15 000 грн.; 

- придбання коврового покриття у ЦБДЮТ – 20 000 грн.; 

- поточний ремонт 6-В класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань - 4 000 грн. (не 

використано); 

- придбання шафи, матеріалів для ремонту 6-В класу ЗОШ І-ІІІ ст.        

смт Цумань - 11 000 грн. 

Жидичинська с/р - 199 321 грн.: 

- придбання стільців у актовий зал ЗОШ І-ІІІ ст .с.Жидичин – 45 000 

грн.; 

- придбання дошок для ремонту підлоги у  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Жидичин – 68 

500 грн.; 

- придбання та вкладання бруківки у ЗОШ І ст. с.Кульчин – 7 000 грн.; 

- придбання та встановлення секцій огорожі у ЗОШ І ст. с.Кульчин – 7 

500 грн.; 

- закупівля дров у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Жидичин – 11 000 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення води 

у   ЗОШ І ст..с.Кульчин – 11 000 грн.; 

- роботи по водопостачанню у ЗОШ І ст. с.Кульчин – 49 321 грн. 

Дернівська с/р - 145 000 грн.: 

- ремонт санвузлів НВК с. Мощаниця -55 000 грн.; 

- придбання та встановлення ігрового майданчика у ЗОШ І-ІІІ 

ст..с.Дерно –   15 000 грн. (не використано); 



- заміна підлоги в коридорі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно –  25 000 грн.; 

- встановлення огорожі – 50 000 грн. 

Дідичівська с/р - 142 000 грн.: 

- капітальний ремонт даху, укріплення стіни та обмостка у ЗОШ І-

ІІІ ст. с.Дідичі -120 000 грн.; 

- придбання фарби  у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дідичі – 2 200 грн.; 

- придбання будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Залісоче – 

20 000 грн. 

Тростянецька с/р - 113 500 грн.: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову      

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тростянець – 20 000 грн. (не використано); 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху 

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тростянець –  50 000 грн.; 

- матеріали для поточного ремонту ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тростянець – 14 000 

грн.; 

- придбання меблів у ЗОШ І ст. с. Хопнів – 5 000 грн.; 

- придбання проектора у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тростянець – 14 500 грн.; 

- матеріали для поточного ремонту ЗОШ І ст. с. Хопнів – 10 000 грн. 

Озерська с/р - 110 000 грн.: 

- будівництво складу для палива у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озеро  – 50 000 грн.                       

(не використано); 

- придбання будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озеро  – 10 000 

грн.; 

- придбання меблів для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озеро  – 50  000 грн. 

Сокиричівська с/р - 100 000 грн.: 

- встановлення вікон  у ЗОШ І-ІІ ст. с.Бодячів – 20 000 грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ І-ІІ ст.. с.Бодячів – 10 000 

грн. 

- встановлення вікон  у ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі – 30 000 грн.; 

- придбання ноутбука  для ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі – 10 000 грн.; 

- встановлення вікон, придбання принтера у ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище – 

30 000 грн. 

Ківерцівська міська рада - 54 500 грн.: 

- придбання тренажеру у СЮТур -  14 500 грн.; 

- придбання принтера у СЮТур – 5 000 грн.; 

- придбання плазмового телевізора у ЗОШ І-ІІІ ст.№1 м.Ківерці – 5 000 

грн.; 

- встановлення метало пластикових вікон у ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м.Ківерці – 

20 000 грн.; 



- встановлення метало пластикових вікон у ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Ківерці – 

10 000 грн. 

Хорлупівська с/р - 50 500 грн.: 

- придбання матів гімнастичних для  ЗОШ І-ІІ ст. с.Хорлупи – 10 000 

грн.; 

- придбання матів гімнастичних для  ЗОШ І-ІІ ст. с.Хорлупи – 10 500 

грн.; 

- придбання матеріалів для ремонту підлоги у НВК с.Пальче  – 30 000 

грн. 

Прилуцька с/р - 49 000 грн.: 

- придбання матеріалів на поточний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилуцьке – 

5 000 грн.; 

- придбання цегли для ЗОШ І ст. с.Дачне - 6 000 грн.; 

- придбання музичної апаратури у  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилуцьке – 35 000 

грн.; 

- встановлення дверей у  ЗОШ І ст. с.Дачне - 8 000 грн. 

Журавичівська с/р - 40 000 грн.: 

- придбання шкільних парт, класних дошок  – 40 000 грн. 

Озерцівська с/р - 30 200 грн.: 

- придбання стола в їдальню, дошки в клас НВК с.Клепачів – 20 200 грн.; 

- придбання кругів бетонних на каналізування у ЗОШ І ст. с.Озерце -     

10 000 грн. 

Завітненська с/р - 25 000 грн.: 

- придбання та встановлення дверей у ЗОШ І-ІІ ст. с.Завітне – 10 000 

грн.; 

- придбання шпалер та будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Човниця  –               15 000 грн. 

Омельненська с/р - 20 500  грн.: 

- придбання тримера, спортінвентарю, принтера в ЗОШ І-ІІ ст.                 

с. Омельне –   10 500 грн.; 

- придбання ноутбука у ЗОШ І-ІІ ст. с.Омельне -10 000 грн. 

Карпилівська с/р -  15 000 грн.: 

- встановлення вікон у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Карпилівка – 15 000 грн. 

Борохівська с/р - 14 000 грн.: 

- придбання принтера у ЗОШ І-ІІ ст. с.Борохів -  4 000 грн. (не 

використано); 

- придбання матеріалів на санвузол у ЗОШ І ст. с.Вишнів – 10 000 грн. 

Суська с/р -13 000 грн.: 

- встановлення дверей у ЗОШ І-ІІІ ст. с Суськ -3 000 грн.; 



- придбання будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІ ст. с.Звози – 3 000 грн.; 

- встановлення вікон та відливів у НВК с. Словатичі – 7 000 грн. 

Берестянська с/р - 12 000 грн.: 

- придбання стелажів у бібліотеку ЗОШ І-ІІІ ст. с.Берестяне -  4 000 грн.; 

- придбання ламп освітлення у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Берестяне -  8 000 грн. 

Грем'яченська с/р - 12 000 грн.: 

- придбання столів дитячих, каструлі у НВК с. Скреготівка – 6 000 грн.; 

- придбання звукових колонок для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Грем’яче  – 6 000 грн. 

Звірівська с/р - 10 000 грн.: 

- придбання будівельних матеріалів для ЗОШ І-ІІ ст. с.Звірів – 7 000 грн.; 

- придбання фарби для ЗОШ І ст. с.Веснянка – 3 000 грн. 

Олицька с/р - 7 000 грн.: 

- придбання будівельних матеріалів у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика – 7 000 

грн. 

Потрібно зауважити, що зміцнення матеріально – технічної бази 

навчальних закладів, закупівля продуктів харчування, послуг здійснювалась 

через державну електронну систему закупівель «Прозоро». Загалом у 2017 

році було проведено 86 закупівель, які відбулися на очікувану вартість 

товарів та послуг на суму 29 493 821  грн., фактично укладено угоди на суму 

26 837 079 грн. Економія склала  2 656 742 грн. завдячуючи якій відділу 

освіти вдалося значно зміцнити матеріально-технічну базу навчальних 

закладів.  

Відділ освіти Ківерцівської райдержадміністрації у 2018 році планує 

провести роботу: перекрити даху ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Ківерці, с.Дідичі, ЗОШ 

І-ІІ ст. с.Човниця, ЦДЮТ, ремонт фасаду приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно, 

усунути аварійність приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі, замінити котел у 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке, встановити придбаний котел у ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Олика, розпочати будівництво котельні у ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці та 

школи у с.Башлики, провести поточні та капітальні ремонтні роботи по всіх 

навчальних закладах Ківерцівського району, придбати навчальні кабінети з з 

профільних предметів у новостворені опорні заклади с.Дерно та №4 

м.Ківерці, оновити комп’ютерне обладнання у загальноосвітніх навчальних 

закладах та забезпечити вільний доступ до мережі Інтернет. 

Реалізація планів залежить від виконання бюджету району, співпраці 

відділу освіти з районною радою та райдержадміністрацією, депутатами 

різного рівня, сільськими, селищними та міською радами.  

Надіємось на подальшу підтримку галузі освіти і обіцяємо 

раціонально та економно використовувати бюджетні кошти. 


