
 ЗВІТ 

про роботу управління освіти і науки виконавчого комітету  

Бердичівської міської ради за 2018 рік 

 

 

Головним завданням галузі освіти у 2018 році було і залишається 

підвищення її доступності та якості. 

 Для успішного досягнення цієї мети не менш важливим було вирішення 

питання щодо створення умов для інноваційного  соціально орієнтованого 

розвитку галузі,  реалізації цілого комплексу заходів модернізації системи 

загальної середньої освіти, у першу чергу, її матеріально-технічної бази. 

 Ефективній роботі галузі сприяла  фінансова підтримка влади всіх рівнів, 

у тому числі бюджету міста, видатки якого на освіту у 2018 році, як і в 

попередні роки, були найвищими.   

У 2018 році на утримання галузі використано кошти у сумі 222 млн. 754 

тисячі 702 гривні. З них частка міського бюджету, за рахунок якого повністю 

здійснювалось утримання дошкільної та позашкільної освіти та частково 

загальної середньої (крім оплати праці педагогів), склала майже 60% - 129 млн. 

568 тисяч 937 гривень. При цьому слід зазначити, що за рахунок коштів 

міського бюджету також було покрито брак коштів державної освітньої 

субвенції у сумі 3 млн.790 тисяч гривень, що дозволило у визначені терміни 

повністю розрахуватись за оплату праці вчителів під час літньої відпускної 

кампанії та листопаді-грудні звітного року. 

 При цьому певні кроки для зменшення показника недофінансування 

освітньої субвенції, загальна сума якої у 2018 році становила 11,7 млн. грн..  

зроблено і в самій галузі. Зокрема, вжито заходів з оптимізації мережі класів             

(при зростанні учнівського контингенту  майже на 300 осіб,  число класів 

збільшено лише на 2), з 41 до 36 одиниць зменшено кількість груп подовженого 

дня, що, беззаперечно позитивно вплинуло на економію годин при проведення 

тарифікації педагогів, зменшення витрат на оплату праці класоводів, класних 

керівників та вихователів ГПД.  Крім того, зроблено непопулярні, проте 

вимушені кроки по зменшенню з 20% до 10% надбавки за престижність праці 

педагогів,   

У той же час для підтримки обдарованих дітей та забезпечення якості 

освіти на рівні попередніх років залишилась мережа класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів і профільних класів, навчанням в яких 

охоплений кожен другий учень міста.  

В рамках роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей  

забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових 

категорій 5-11 класів за рахунок коштів міського бюджету. Слід зазначити, що 

вже наприкінці звітного року право на безкоштовне пільгове харчування 

отримали діти, чиї батьки були/є  учасникам АТО чи ООС.  



Загалом у 2018 році з міського бюджету виділено кошти  в  сумі  4 млн. 

444 тис. 934 грн.  для одноразового безкоштовного харчування учнів 1-4 класів 

та дітей 5-11-х класів пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського 

піклування, діти з обмеженими можливостями, діти, батьки яких загинули під 

час участі в антитерористичній операції, діти із малозабезпечених сімей;   3 

млн. 925 тис. 514 грн.          з міського бюджету витрачено за звітний період на 

забезпечення харчування дітей в закладах дошкільної освіти – з них 35%, що 

покривають повну вартість харчування при 65% компенсації батьками; решта 

на  пільговиків - дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки; дітей із 

малозабезпечених сімей, дітей із особливими потребами; дітей із сімей 

військовослужбовців та правоохоронних органів, батьки яких загинули під час 

участі в антитерористичній операції, які харчуються безкоштовно; та дітей із 

багатодітних сімей – шляхом зменшення розміру плати за харчування на 50%) . 

Європейський вектор, обраний Україною, визначає роботу галузі з 

дітьми, які мають особливі потреби. Для 44 таких дітей забезпечено роботу 4-х 

початкових спеціальних класів, що діють на базі школи № 18. На базі шкіл №№ 

1,6,12,15 та 18 здійснюється інклюзивне навчання 18 дітей, які потребують 

корекції  розумового, фізичного та психічного розвитку. Для роботи з усіма 

цими дітьми крім вчителів-предметників залучено логопедів, дефектологів, 

психологів; додатково до штатів введено 18 ставок асистентів вчителя. 

 Розуміючи, що  однією з важливих умов  успішного здійснення 

освітнього процесу є збереження, розвиток та модернізація матеріально-

технічної бази,  значні кошти міського бюджету, а з окремих питань за 

співфінансування з обласними та державним, були спрямовані саме на ці цілі. 

 

Кошти міського бюджету, у першу чергу, були використані на оперативне 

здійснення аварійно-поточних ремонтів, поточні ремонти інженерних мереж, 

обладнання та приладів, виконання ряд робіт, що зазначені у приписах 

інспектуючих служб. 

До найбільш вартісних  робіт, виконаних за кошти міського бюджету, 

можна віднести: 

- капітальний ремонт спортивних залів шкіл №№ 1,7,10,  системи 

блисковкозахисту у НВК № 4 та облаштування аварійного виходу у ЗОШ № 11 

(ці роботи коштували міському бюджету 3 млн. 989 тис. 719 грн.); 

- продовження будівельних робіт по дошкільному закладу на Червоній 

Горі, куди було спрямовано 1,6 млн. грн.. 

- реконструкцію системи газопостачання еколого-натуралістичного 

відділення ЦПО ім. Разумкова на суму 76,9 тис. грн.; 

- поточні ремонти обладнання та електрообладнання ЗДО №№ 2, 4, 7, 11, 

15, 16, 27, систем водо- та газопостачання у ЗДО № 5,25,28, НВК № 10,  ЦПО 

ім. О.Разумкова та ДЮСШ ім.. В.О.Лонського, систем опалення та освітлення  



у ЗДО №16 та НВК № 10 на загальну суму 335 тис. грн.; електролабараторні 

роботи на суму 50 тис. грн. 

- поточні ремонти приміщень ЗОШ № 18, покрівель  ЗДО №№ 7,17, 

галереї ЗДО № 26,  ЗОШ № 17 на суму 316 тис. грн..  

Сюди можна також віднести витрати на придбання мультимедійних 

проекторів (у кількості  18 шт.) на суму 612 тисяч  гривень коштів державної 

субвенції на соціально-економічний розвиток, з яких обов’язкова частка 

міського бюджету  склала 3% або 17,9 тисяч  гривень. Закупівля цих проекторів 

дозволила зробити функціональними                         18 мультимедійних дошок, 

закуплених роком раніше, і зробити ще один крок в осучаснення технічної бази 

закладів освіти. 

Значними, як за обсягами робіт, так і за вартістю, були роботи по заміні  

покрівель, пошкоджених минулорічним градопадом. На них було використано 

(за 2017р. - 2018р.)              11 млн. 143 тис. 822 грн. коштів з резервного фонду 

Державного бюджету субвенції, завдяки чому виконано роботи з повної заміни 

дахів  гімназії № 2, ліцею № 15, шкіл № 5,8,11,18, дитячих садків №№ 5 та 16, 

ЦПО ім. О.Разумкова. Частина аварійно-відновлювальних робіт на цих дахах 

була виконана із залученням 1 млн. 363 тис. 548 грн. коштів міського бюджету. 

Чималі фінансові вкладення у 2018 році були спрямовані на реалізацію 

нової інноваційної освітянської програми - Концепції Нової української школи.  

За кошти державної субвенції із співфінансуванням  міського бюджету 

(відповідно  1,65 млн. грн.. та 706,1 тис. грн..) здійснено придбання нових 

меблів, дидактичного матеріалу та інтерактивного комп’ютерного обладнання, 

у т.ч. інтерактивних дошок, комп’ютерів, маркерних дошок, фліпчартів та ін. 

навчального обладнання. 

(дидактичні матеріали  та додаткове обладнання – відповідно 553,5 

тис. грн.. субвенції та 237,3 тис. грн. міського бюджету  -  34 шкільні дошки,  

меблі  - відповідно 990,2 тис. грн. і   424,4 тис. грн. – одномісні парти та 

стільці на 37   перших класів у кількості 1070 комплектів; 

комп’ютерне обладнання – відповідно 103,8 тис. грн.. та 44,5 тис. грн.). 

За кошти співфінансування обласного та міського бюджетів у сумі 

відповідно 473 тис. грн.. та 192 тис. грн.. (загалом 665 тис. грн..)  обласним 

управлінням освіти придбано для міста 35 комплектів рекомендованого 

Міністерством освіти і науки України  обладнання для 1-х класів Нової 

української школи – ноутбук, ламінатор та багатофункціональний пристрій – 

принтер+сканер+копір. 

Окрема увага, у тому числі фінансова, була приділена дітям з особливими 

освітніми потребами, для яких за кошти державної субвенції (284 тис. грн.) 

придбано корекційне обладнання та дидактичні матеріали. 76,8 тис. грн. 

державної субвенції було використано на придбання меблів та оргтехніки для 

новоствореного інклюзивно-ресурсного центру. 



Центр, який функціонує з 15 листопада 2018 року,           у лютому 

поточного року розпочав повноцінну діяльність, яка передбачає проведення 

вузькими фахівцями (логопедами, дефектологами, реабілітологами) обстеження 

та діагностики дітей, що потребують спеціальних умов для навчання розвитку 

та навчання. А таких дітей у місті немало: більше 2,5 тисяч.  

Покращенню бази галузі сприяла також ініціатива закладів освіти щодо 

використання Бюджету участі. Лише у 2018 році було реалізовано 4 проекти – 

придбання обладнання (лавки, урни, ліхтарі, тротуарна плитка) для парку ЦПО 

ім.. О.Разумкова, придбання обладнання для спортмайданчиків шкіл №№ 12 та 

15, придбання меблів, технологічного та гігієнічного обладнання для 

харчоблоку та їдальні ЗОШ № 17, на загальну суму майже 800 тисяч  грн.. 

 Ефективність реалізованих заходів Програми підтверджується  

позитивною динамікою розвитку освітянської галузі, яка за підсумками 2018 

року  простежується за багатьма стратегічними показниками. 

 Так, місто посідає друге місце в обласному рейтингу за показниками 

якості освіти. Гімназія № 2 третій рік поспіль очолює обласний рейтинг 

найкращих закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, 

посів 149 місце у ТОП-200 кращих шкіл України за підсумками ЗНО-2018, 

виборов 49 місце у загальнодержавному рейтингу з хімії, 148 місце у 

загальнодержавному рейтингу з математики та 167 місце у загальнодержавному 

рейтингу з української мови. Випускниця ЗОШ № 1 продемонструвала на ЗНО 

з української мови блискучий результат у 200 балів. 22 учні шкіл міста 

прославили Бердичів на всеукраїнських інтелектуальних конкурсах – 

предметних олімпіадах, учнівських турнірах та конкурсах МАН. Кожна третя 

дитина із загального числа учасників обласних та всеукраїнських заходів 

позашкільної освіти є їх переможцем або  призером, підтверджуючи високий 

рівень майстерності працівників  наших закладів – Центру ім. О.Разумкова та 

ДЮСШ ім. В.О.Лонського.  

Неабиякі успіхи мають і наші педагоги, серед яких – вчитель ЗОШ № 12 

Шумило Світлана Анатоліївна, яка у 2018 році виборола перемогу в обласному 

конкурсі «Вчитель року» у номінації «Українська мова», директор ЦПО   ім.. 

О.Разумкова О.В.Боровська – кавалер ордену «Освітянська слава» та керівники 

гімназії № 2 та ЗОШ № 12 Толочко І.Ю. та Пудрій Н.Г., які отримали звання 

«Заслужений працівник освіти України». 

Загалом, дії щодо реалізації запланованих Програмою заходів, виявились 

цілком успішними, і, впевнена, стануть міцним фундаментом для вирішення 

нових амбіційних планів та проектів  у 2019 році.  

 

 

Начальник управління      Світлана БАСЮК 

 

 


