Звіт про виконання бюджету галузі «Освіта» за 2016 рік
На даний час в місті функціонує 36 загальноосвітніх шкіл, відкрито 932
класи, в них навчається 25716 учнів, що на 31 клас та на 1120 учнів більше
ніж у 2015 році.
У місті є одна вечірня школа ІІ – ІІІ ступенів з очною формою
навчання , де навчається 112 учнів в 5 класах.
Один навчально - реабілітаційний центр «Особлива – дитина» . В
закладі функціонує 17 класів з 163 учнями.
Два позашкільні навчальні заклади ( міський Палац дітей та молоді та
Міський центр творчості учнівської молоді ) де займається 7203 учні в 499
гуртках. Один МНВК з трудовим навчанням та профорієнтацією учнів 10-11
класів, в закладі відкрито 20 груп , у них навчається 336 учнів.
У місті функціонує 35 дошкільних навчальних закладів, де відкрито 362
групи з кількістю дітей 10997 чол. та 19 груп в НВК з кількістю 606 чол.
Кількість працюючих галузі становить - 6313 чол., в тому числі:
педагогічних - 4030 чол., спеціалістів - 489 чол., обслуговуючих - 1794 чол.
Фактичні видатки бюджетних коштів на одну дитину в 2016 році
становили:
в дошкільних закладах – 10876,97 грн.,
в загальноосвітніх закладів - 10682,5 грн.,
в позашкільних закладах – 1367,80 грн.,
в вечірній школі - 6911,44 грн.,
в МНВК - 8223,86 грн.,
в НРЦ «Особлива дитина» - 41609,00 грн.,
в центрі «Пагінець» - 34039,70 грн.
в професійно - технічних закладах освіти – 15265,13 грн.
В 2016 році на утримання загальноосвітніх шкіл з державного бюджету
( кошти освітньої субвенції) передбачено кошторисом 193378,7 - тис. грн. та
з місцевого бюджету – 36619,6 тис. грн.
В місті Рівному функціонує 5 професійно – технічних закладів освіти. В
закладах відкрито 120 груп по теоретичному навчанню з кількістю 3215 учнів,
які отримують стипендію, за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено 13194,4 тис. грн. . В п*яти закладах утримується 606,5 ставок . На утримання
професійно технічних закладів освіти з місцевого бюджету у 2016 надійшло
коштів - 49077,4 тис. грн.
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За 2016 рік використано коштів спеціального фонду
надходження установ) - 19184,2 тис. грн., з них :

( власні

- оплата праці з нарахуваннями - 5604,4 тис. грн.,( 29,2%)
- оплата комунальних послуг – 581,2 тис. грн. ( 3%)
- придбання продуктів харчування ( батьківська плата ) – 10636,4 тис.
грн., ( 55,4%)
- придбання основних засобів ( капітальні видатки) -204,9 тис. грн.,
( 1,1%)
- інші видатки та послуги(
господарчі товари, фарба, охорона
приміщення , поточний ремонт приміщень, відрядження , послуги
зв*язку) - 2157,3 тис. грн. ( 11,3%)
Протягом 2016 року оприбутковано матеріальних цінностей придбаних
за батьківські кошти , безкоштовно подарованих навчальним закладам та
придбаних за благодійні кошти на суму 13898,1 тис. грн., в тому числі:

-

в дошкільних закладах освіти – 4585,5 тис. грн.
в загальноосвітніх школах – 6194,0 тис. грн.
в центрі «Особлива дитина» - 114,5 тис. грн.
позашкільних закладах – 715,4 тис. грн.
в професійно – технічних закладах освіти - 2144,1 тис. грн.
в МНВК – 144,6 тис. грн.

На капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти в 2016 році
використано 15937,7 тис. грн. В дев*ятнадцяти установах освіти влаштовані
вузли обліку та регулювання теплової енергії на суму 3690,0 тис. грн.
Відсоток забезпеченості закладів освіти приладами обліку теплової енергії
становить 100%.
Протягом року за кошти місцевого бюджету придбано :
для дошкільних закладів
-

дитячі майданчики - 199,5 тис. грн.;
електричне обладнання для харчоблоків - 363,1 тис. грн.;
пральні машини - 100,4 тис. грн.;
медичне обладнання – 22,0 тис. грн.;
комп*ютерна техніка – 16,0 тис. грн.;
вентилятори для вентиляційної системи харчоблоку – 15,8 тис. грн.
меблі дитячі - 382,5 тис. грн.
вогнегасники – 15,0 тис. грн.
миючі засоби – 25,0 тис. грн.

для загальноосвітніх шкіл
-

меблі – 635,0 тис. грн.;
класні дошки – 40,9 тис. грн.
комп*ютерна техніка – 660,0 тис. грн.;
спортивне обладнання – 275,0 тис. грн.;
лабораторні комплекти фізики – 100,0 тис. грн.
ігровий майданчик для НВК №17 – 49,2 тис. грн.
вогнегасники – 34,0 тис. грн.
миючі засоби – 21,0 тис. грн.

для позашкільних закладів ( ПДМ)
-

сценічне обладнання – 199,0 тис. грн.

У 2016 році за кошти субвенції з державного бюджету проведено
закупівлю підручників для учнів 4 та 7 класів на суму 428,4 тис. грн. та за
кошти місцевого бюджету в сумі 281,8 тис. грн.
За кошти державної субвенції у 2016 для Державного професійно –
технічного навчального закладу «Рівненського центру професійно – технічної
освіти сервісу та дизайну» закуплено швейне обладнання на суму 329,9 тис.
грн.
За 2016 рік виплачено стипендії міського голови на суму – 245,4 тис.
грн.
Виплачено 34,4 тис. грн. допомоги дітям - сиротам , позбавленим
батьківського піклування , яким виповнюється 18 років.
Належну увагу управління освіти приділяє організації оздоровлення
дітей. З метою розширення шляхів організації літнього оздоровлення та
відпочинку учнів у 33 навчальних закладах міста були створені і
функціонували пришкільні табори відпочинку У червні 2016 року у них
відпочило 5330 дітей. Використано на харчування в пришкільних таборах
коштів в сумі – 1166,2 тис. грн. З місцевого бюджету виділено 1464,6 тис. грн.
для оздоровлення дітей пільгових категорій у КП ДСОК «Електронік- Рівне».
Придбано 435 путівок.
В підпорядкуванні управління освіти перебуває КП ДСОК «ЕлектронікРівне», на утримання закладу у міжсезонний період виділено з бюджету 200,0
тис. грн.
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