Звіт про виконання бюджету галузі «Освіта» за 2017 рік
На даний час в місті функціонує 36 загальноосвітніх навчальних заклади,
функціонує 958 класів, в них навчається 26785 учнів, що на 26 класів та на
1069 учнів більше ніж у 2016 році.
У місті функціонує:
• одна вечірня школа ІІ – ІІІ ступенів з очною формою навчання,
де навчається 105 учнів в 5 класах;
• один навчально - реабілітаційний центр «Особлива – дитина». В
закладі є 19 класів з 178 учнями та одна дошкільна група з
кількістю дітей 10 чол. ;
• два позашкільні навчальні заклади ( міський Палац дітей та молоді
та Міський центр творчості учнівської молоді ) де займається 7148
учнів в 496 гуртках.
• один міжшкільний навчально-виробничий комбінат з трудовим
навчанням та профорієнтацією учнів 10-11 класів, в закладі
відкрито 20 груп , у них навчається 263 учні.
У місті функціонує 35 дошкільних навчальних закладів, де відкрито 362
групи з кількістю дітей 10950 чол. та 21 група в навчально-виховних
комплексах з кількістю 660 чол.
Кількість працюючих галузі становить - 6434 чол., в тому числі:
педагогічних працівників - 4097 чол., спеціалістів - 522 чол., обслуговуючого
персоналу -1815 чол.
Фактичні видатки бюджетних коштів на одну дитину в 2017 році
становили (табл.1):
в дошкільних закладах –16321,56 грн.,
в загальноосвітніх закладів -13053,73грн.,
в позашкільних закладах –2352,90 грн.,
в вечірній школі - 9000,89 грн.,
в МНВК -7224,3грн.,
в НРЦ «Особлива дитина» -54190,6 грн.,
в центрі «Пагінець» -50039,40 грн.,
в професійно - технічних закладах освіти – 24521,71 грн.

Табл.1 Фактичні витрати бюджетних коштів на одну дитину у 2017 році
В 2017 році на утримання загальноосвітніх закладів з державного
бюджету використано - 257788,5 тис. грн. (кошти освітньої субвенції) та з
місцевого бюджету – 137015,9 тис. грн.
В місті Рівному функціонує 5 професійно – технічних закладів освіти. В
закладах відкрито 120 груп з теоретичного навчання з кількістю учнів 3271,
Даним учням за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено14399,1 тис. грн.
стипендії. В п’яти закладах утримується 607,5 ставок.
На утримання професійно технічних закладів освіти з місцевого бюджету
у 2017 використано коштів - 64942,4 тис. грн.
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За 2017 рік
використано
коштів спеціального фонду (власні
надходження установ) - 21572,3 тис. грн., з них :
- оплата праці з нарахуваннями – 7491,7 тис. грн. (34,8%)
- оплата комунальних послуг – 476,1 тис. грн. (2,2%)
- придбання продуктів харчування (батьківська плата в дошкільних
закладах) – 11004,7 тис. грн. (51,0%)
- придбання основних засобів (капітальні видатки) - 311,1 тис. грн.
(1,4%)
- інші видатки та послуги (господарчі товари, фарба, охорона
приміщення, поточний ремонт приміщень, відрядження, послуги
зв’язку) - 2288,7 тис. грн. (10,6%)

Протягом 2017 року оприбутковано матеріальних цінностей придбаних
за батьківські кошти, безкоштовно подарованих навчальним закладам та
придбаних за благодійні кошти на суму 12848,6 тис. грн., в тому числі:
-

в дошкільних закладах освіти – 3735,8 тис. грн.
в загальноосвітніх закладах – 6068,8 тис. грн.
в центрі «Особлива дитина» - 26,9 тис. грн.
в позашкільних закладах – 558,7 тис. грн.
в професійно – технічних закладах освіти - 2323,7 тис. грн.
в МНВК – 134,7 тис. грн.

На капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів освіти в
2017 році використано 30855,8 тис. грн.
Протягом року за кошти місцевого бюджету придбано:
для дошкільних закладів
-

дитячі майданчики - 300,0 тис. грн.;
обладнання для харчоблоків та пралень – 200,0 тис. грн.;
обладнання для котельні в ДНЗ№14 - 60,0 тис. грн.;
насос до теплового лічильника для ДНЗ№7 –14,5 тис. грн.;
комп’ютерна техніка – 30,0 тис. грн.;
ліжка дитячі та інші меблі – 225,5 тис. грн.;
миючі засоби – 22,1тис. грн.;
м’який інвентар – 400,0 тис. грн.;
медикаменти – 35,0 тис. грн.

для загальноосвітніх закладів
-

комплекти шкільних меблів - 465,2 тис. грн.;
меблі дитячі для дошкільних груп – 119,2 тис. грн. (НВК №№1, 37);
стільці – 88,9 тис. грн.;
технологічне обладнання для пралень та кухонь – 100,0 тис. грн.;
вуличні спортивні тренажери – 500,0 тис. грн.;
дитячі майданчики - 60,0 тис. грн.;
комп’ютерне обладнання для ЗОШ №18 – 60,0 тис. грн.;
обладнання для дітей в інклюзивних класах – 289,1 тис. грн.;
комплект інтерактивного та цифрового обладнання для кабінету хімії
Рівненського НВК №17 – 183,0 тис. грн.;
швейна машина – 4,0 тис грн.;
вогнегасники – 50,0 тис. грн.;
телевізори - 18,0 тис. грн.;
медикаменти – 35,7 тис. грн.;
посуд для дошкільних груп НВК № 1,37 – 10,0 тис. грн.;
м’який інвентар – 50,0 тис. грн.;
класні журнали – 73,8 тис. грн.;
миючі засоби – 20,1тис. грн.;

для ПТУ
- виробниче обладнання - 88,2 тис. грн.

За 2017 рік виплачено стипендії міського голови на суму – 361,1 тис. грн.
Виплачено 59,7 тис. грн. допомоги дітям - сиротам,
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

позбавленим

З метою розширення шляхів організації літнього оздоровлення та
відпочинку учнів у 33 навчальних закладах міста були створені і
функціонували пришкільні табори відпочинку. У червні 2017 року у них
відпочило 5550 дітей. Використано на харчування в пришкільних таборах
коштів в сумі – 2010,2 тис. грн.
З місцевого бюджету виділено 2302,8 тис. грн. для оздоровлення дітей
пільгових категорій у КП ДСОК «Електронік- Рівне». Придбано 425 путівок.
В підпорядкуванні управління освіти перебуває КП ДСОК «ЕлектронікРівне», на утримання закладу у міжсезонний період виділено з бюджету 550,0
тис. грн.
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