Звіт про виконання бюджету галузі освіта за 2015 рік
На даний час у місті функціонує 36 загальноосвітніх шкіл, відкрито 901
клас в них навчається 24596 учнів, що на 22 класи та на 1133 учнів більше, ніж
у 2014 році.
У місті є одна вечірня школа ІІ – ІІІ ступенів з очною формою навчання ,
де навчається 105 учнів в 6 класах.
Один навчально - реабілітаційний центр «Особлива дитина». В закладі
функціонує 2 дошкільні групи з кількістю дітей -14 чол. та відкрито 18 класів з
161 учнем.
Два позашкільних навальних заклади ( Міський Палац дітей та молоді та
Міський центр творчості учнівської молоді), де займається 7182 учні в 497
гуртках.
Один МНВК з трудовим навчанням та профорієнтацією учнів 10-11
класів, в закладі відкрито 23 групи, у них навчається 376 учнів.
У місті функціонує 35 дошкільних навчальних закладів, де відкрито 362
групи з кількістю дітей 11020 та 18 груп в НВК з кількістю дітей -525.
У вересні 2015 року введено в експлуатацію Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад ясла - садок №4 Рівненської міської ради» на
вул. Кутузова,23А. Вартість робіт з капітального ремонту приміщення з метою
відновлення функціонування дошкільного закладу склала 2716,8 тис. грн. В
закладі відкрито 5 груп. Додатково відкрито оду групу в НВК №37, що дало
змогу забезпечити дошкільною освітою 150 дітей.
З 01.11.2015 р. відкрито ще 2 дошкільні групи у НВК № 14. Однак, існуюча
мережа не в повній мірі забезпечує потреби мешканців міста.
На даний час на 100 місцях виховується 165 дітей .
Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами за рік
склав:
- віком від 1 до 6-7 років – 80 %;
- віком від 3 до 6-7 років – 93 %.
Кількість працюючих галузі становить
- 5748 чол., в тому числі:
педагогічних –3610 чол. , спеціалістів – 407 чол., обслуговуючих - 1731 чол..
Фактичні видатки бюджетних коштів на одну дитину в 2015 році
становили:
в дошкільних закладах -10322,94 грн.,
в загальноосвітніх закладах – 8537,46 грн.,
в позашкільних закладах – 1432,30 грн. ,
у вечірній школі – 6422,63 грн.,
в МНВК – 4809,57 грн.,
в НРЦ «Особлива дитина» - 36980,4 грн.
в Центрі «Пагінець» -28119,5 грн.
З 2015 року загальноосвітні заклади освіти утримуються за рахунок коштів
освітньої субвенції з державного бюджету .

Протягом року на утримання закладів з державного бюджету виділено
180249,1 тис. грн.. та 36362,3 тис. грн. додано з місцевого бюджету .
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За 2015 рік використано позабюджетних коштів –29032,9 тис. грн., з них
на: оплату праці – 6205,9 тис. грн. (21,4% ), оплату комунальних послуг – 651,7
тис. грн. ( 2,3%) , придбання продуктів харчування (батьківська плата) – 10837,8
тис. грн. (37,3%), придбання основних засобів (капітальні видатки) –2764,7 тис.
грн.. ( шкільні меблі, комп’ютерна та орг. техніка, стенди , література) (9,5%),
інше придбання та оплата послуг –8572,8 тис. грн. ( в тому числі: господарчі
товари, фарба , дитячі ліжка, стільці, вікна метало пластикові, охорона
приміщення , поточний ремонт приміщень , ремонт технологічного обладнання,
відрядження , послуги Інтернет )
( 29,5%).
Протягом 2015 року оприбутковано матеріальних цінностей, придбаних за
батьківські кошти та безкоштовно подарованих навчальним закладам на суму
9521,4 тис. грн., в тому числі:
- в дошкільних закладах освіти – 4241,1 тис. грн.;
- в загальноосвітніх школах – 5280,3 тис. грн..
На капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти в 2015 році
використано 12049,3 тис. грн.
В одинадцяти закладах освіти влаштовані вузли обліку та регулювання
теплової енергії ( в ДНЗ №28, 41, 44,50,12,51,52,57,32, центрі «Пагінець», в
центрі «Особлива дитина» ) на суму 1914,5 тис. грн. Відсоток забезпеченості
закладів освіти приладами обліку теплової енергії становить 73%.
Протягом року за кошти місцевого бюджету придбано:
для дошкільних навчальних закладів
 шість дитячих майданчиків (в ДНЗ №4,8, 7,2, 11, 42) – 534,1 тис. грн.;













п*ятнадцять одиниць приладів електричних для харчоблоків - 198,7
тис. грн.;
чотири пральні машини – 45,2 тис. грн.;
комп*ютерна техніка – 10,0 тис. грн.;
меблі дитячі – 341,0 тис. грн.;
побутова техніка для ДНЗ №4 – 109,0 тис. грн.
для загальноосвітніх шкіл
комп’ютерної техніки – 99,9 тис. грн.
вісім комплектів меблів – 143,0тис. грн.;
десять плазмових екранів - 99,0 тис. грн..
обладнання переможцям конкурсу «Вчитель року» - 65,5 тис. грн.;
обладнання для харчоблоків – 58,3 тис. грн.;
ігровий майданчик для НВК №17 – 19,1 тис. грн.

У 2015 році за кошти субвенції з державної бюджету проведено закупівлю
обладнання для кабінетів фізики на суму 464,2 тис. грн., а саме: набір
лабораторний «Електрика та магнетизм» (26 комплектів), набір лабораторний
«Молекулярна фізика та термодинаміка» (52 комплекти).
За рік виплачено стипендії міського голови на суму 234,8 тис. грн.
Виплачено 39,8 тис. грн. допомоги дітям – сиротам, позбавленим
батьківського піклування , яким виповнилось 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 2015 року у них відпочивало 4500 дітей.
Використано на харчування дітей у пришкільних таборах 388,4 тис. грн.
З місцевого бюджету виділено 599,0 тис. грн.. для оздоровлення дітей
пільгових категорій у КП ДСОК «Електронік-Рівне». Придбано 208 путівок.
В підпорядкуванні управління освіти перебуває санаторно-оздоровчий
комплекс «Електронік-Рівне». На утримання закладу в міжсезонний період з
бюджету виділено 200,0 тис. грн. та 108,0 тис. грн.. на проведення реконструкції
приміщення.
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