
 

ЗВІТ 

про роботу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради за 2017 рік 

 

Робота управління освіти і науки, навчальних закладів у 2017 році була 

спрямована насамперед на задоволення освітніх потреб громадян щодо 

здобуття освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізацію 

пріоритетних напрямів розвитку галузі, подолання наявних проблем, 

вирішення перспективних завдань. 

         Потужна, результативна освітня галузь міста мала серйозну підтримку 

влади всіх рівнів.  Збільшення видатків на освіту притаманне не лише 

Державному бюджету України, а й бюджету міста. Адже у структурі 2017 

фінансового року видатки на освіту склали найвищий відсоток. 

У 2017 році на галузь освіти міста виділено кошти у сумі 174 млн. 107 

тис. 887 грн., що дозволило повністю зберегти мережу  освітянських установ.  

45 % цієї суми склала освітня субвенція державного бюджету на 

виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти.  Решта – кошти міського бюджету, які були спрямовані 

наступним чином: 3 млн. 636 тис. 213 грн. - на харчування учнів початкових 

класів та дітей пільгових категорій;  19 млн. 061 тис. 492 грн. - на оплату 

праці обслуговуючого та технічного персоналу шкіл,   59 млн. 295 тис. 289 

грн. - на утримання закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Загалом, стабілізація економічної ситуації позитивно вплинула на 

тенденцію до збільшення народжуваності дітей і як результат - підвищення 

попиту населення на освіту.  

Заклади дошкільної освіти в місті відвідує 100 % дітей 5-річного віку 

та 99% дітей від 3-х до 6-ти років. Щорічне збільшення чисельності 

вихованців дитячих садків призводить до їх перевантаження на 20-50 % від 

проектної потужності. Вирішення цієї проблеми можливо лише за умови 

відкриття нових закладів, у першу чергу, в мікрорайоні Червоної Гори, де 

продовжуються роботи із будівництва дитячого садка на 200 місць. 

У закладах дошкільної освіти активно здійснюється інноваційна 

діяльність. Нові інноваційні майданчики проекту «Навчання через дію» 

ЛЕГО-конструювання  відкриті у закладах дошкільної освіти 

№№ 15,16,22,26,28. 

У 2017 році у системі загальної середньої освіти для задоволення 

потреб мешканців міста, крім традиційних форм освіти було запроваджено й 

інші. 

Так, для дітей з освітніми особливими потребами було організовано 

альтернативні види навчання – індивідуальне на дому, яким станом на 



01.01.2018 охоплено 83 дитини, які за станом здоров’я не могли відвідувати 

школу, спеціальне  - у 4-х класах при школах №№ 1 та 18, де 39 дітей 

навчалися за програмами спеціалізованих шкіл для дітей з фізичними та (або) 

психічними вадами, інклюзивне, яке організовано для 9 дітей шкільного віку 

у школах № 1,6 та 12 та двох дітей дошкільного віку у закладі дошкільної 

освіти № 22.  На базі ВЗОШ № 3  більше 100 осіб реалізували своє право на 

освіту через вечірню та заочну форму навчання.  Подальшого розвитку 

набуло впровадження профільного навчання, показник охоплення яким зріс 

на 1,1% у у порівнянні з 2016 роком. Вперше запроваджено інноваційний 

науково-педагогічний проект «Інтелект України», який стартував у 2017 році 

на базі першого класу НВК № 10.  

Завдання забезпечення  змістовного дозвілля успішно виконували два 

заклади додаткової освіти – Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова та 

Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.О. Лонського, які 

відвідують 3125 дітей та підлітків міста. 

Загалом, за  підсумками 2017 року місто посіло почесне друге місце в 

області по кількості випускників, які під час зовнішнього незалежного 

оцінювання отримали кращі результати. Гуманітарна гімназія № 2 за 

результатами ЗНО стала 1-ю серед шкіл Житомирщини. 7 закладів (БМГГ 2, 

ЗОШ №№ 6,11,12,18, НВК 10, ЦПО) освіти міста відзначені дипломами І 

ступеня на педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини 2017», 

авторський колектив педагогів НВК № 10 здобув Золоту медаль ІХ 

Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2017», а також став 

переможцем освітнього проекту «Школа майбутнього»,   колектив ЗОШ 

№ 11 переміг  у всеукраїнському конкурсі «Клич друзів – граймо разом-

2017!», 27 учнів та 5 команд вибороли І місце на обласних учнівських 

олімпіадах та інтелектуальних конкурсах.  

Протягом року  належна увага приділялась питанням соціального 

захисту учасників навчально-виховного процесу. Встановлена з жовтня 2017 

року вартість харчування (для вихованців ясельних груп дошкільних 

навчальних закладів  - 20,10 грн., для вихованців дошкільних груп – 30,86 

грн., для вихованців санаторних груп - 38,45 грн., для учнів 1-4 класів -  

10,30 грн.,- для учнів 5-11 класів пільгових категорій - 12,17 грн. , для 

вихованців груп продовженого дня  - 10,30 грн. ) дозволила у повній 

мірі виконати натуральні норми харчування дітей, визначені  законодавчими 

актами України. На 100 % виконано плани щодо оздоровлення дітей у 

пришкільних мовних таборах та оздоровчому закладі «Соколятко». 

Оновлено наявний парк комп’ютерної техніки  та технічних засобів 

навчання: придбано 17 комп’ютерів для БМГГ № 2, шкіл № 8 та 11, 26 

інтерактивних дошок  для всіх шкіл міста, 3 телевізори, 7 короткофокусних 

мультимедійних проекторів,  18  ноутбуків для всіх закладів дошкільної та 

позашкільної освіти. 



Придбано спортивний інвентар та ігровий майданчик (ЗОШ № 7), 290 

шкільних парт (НВК № 4, ЗОШ № 12 та ЗОК № 14), замінено 168 вікон на 

енергозберігаючі металопластикові.   

Значні кошти було спрямовано на покращення матеріально-технічної 

бази освітянських закладів. Так,  

- на капітальні ремонти у 2017 році виділено 2 079 421 грн., з них 

606617  грн. з міського бюджету та з фонду соціально-економічного розвитку 

– 1  472 804 грн.;  

- на придбання обладнання – 3 171 036 грн., з них з міського бюджету 

298 761 грн.; з обласного бюджету (інша субвенція)  – 1 504 801 грн. та з 

фонду соціально-економічного розвитку – 1  367 474 грн.; 

- на реконструкцію та реставрацію об’єктів – 307 103 грн. з міського 

бюджету;  

- на капітальне будівництво – 4 822 449 грн. з міського бюджету та           

2 000 000 грн. з фонду соціально-економічного розвитку. 

Поповнення матеріальної бази навчальних закладів здійснювалось 

також за рахунок участі у різних проектах. Так, завдяки активній позиції 

колективу ЗОШ № 11 та жителів мікрорайону «Загребелля» у дворі з’явився 

спортивний майданчик від братів Кличко. Колектив БМЛ № 15 став 

переможцем Всеукраїнського конкурсу освітнього проекту «Інтегрований 

спецкурс 3D моделювання для учнів 9-11 класів» у рамках програми Make 

Your Mark від Київстар та отримали подарунки – 3D принтер, смарт-дошку, 

комп’ютер та 3D ручки. НВК № 10 та ЦПО ім.. О.Разумкова  успішно 

реалізували 200 тис. грн.  міського проекту «Бюджет участі», завдяки чому на 

базі НВК влаштовано сучасний спортивний майданчик, відремонтовано 

теплицю екологічного відділення ЦПО ім.О.Разумкова. Перемога НВК 10 у 

проекті «Школа майбутнього» принесла понад 1 000 000 грн., використаних 

на закупівлю 2-х комп’ютерних класів з 22 одиницями техніки, 4 

інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка та мультимедійний 

проектор), 8 ноутбуків, 1 цифрового мікроскопу та вимірювального 

обладнання для кабінету фізики.  

 

Окремі кошти – субвенція у сумі 686 273 грн. – було  використано на 

освіту дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч. 630 836 грн.. на 

придбання для їх потреб спеціального корекційного та відновлювального 

обладнання, навчальних засобів та дидактичних матеріалів.   

На утримання Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи 

ім. В.О.Лонського у 2017 році було виділено 2 497 433 грн., з них левову 

частку склали кошти міського бюджету у сумі 2 467 523 грн. та 29 910 грн. 

коштів обласного бюджету (інша субвенція). На капітальне придбання для 

потреб ДЮСШ було виділено коштів 215 690 грн., з них 189 990 грн. - кошти 



фонду соціально-економічного розвитку, 20 000 грн. обласного бюджету та 

5 700 грн. місцевого бюджету. 

Завдяки спільному фінансуванню з державного фонду соціально-

економічного розвитку та міського бюджету продовжуються будівельні 

роботи  дитсадка на Червоній Горі. 

Управлінню освіти і науки у 2017 році було виділено кошти на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, що 

склалася 21 вересня на території міста Бердичева у сумі 11 704 743,00 грн. 

Проте у зв’язку із стислим терміном освоєння виділених коштів, через значне 

погіршення погодних умов та великим обсягом робіт освоєно 5 657 717,56 

грн. на ремонт покрівель БМГГ № 2, ЗОШ № 5, № 11, № 18, СЗОШ № 8, 

БМЛ № 15, ДНЗ № 5 та № 16.  

 

Начальник  управління освіти і науки    Світлана БАСЮК 


