
Стан фінансово-господарської діяльності 

управління освіти, закладів освіти та виконання бюджету 

2018 року 

 

Освіта в сьогоднішньому світі має 

фундаментальне значення і виконує 

складну місію. З метою вдосконалення 

системи освіти та задля подальшої 

реалізації освітньої реформи в місті 

фінансування освіти здійснюється з 

державного та місцевого бюджетів на 

основі єдиного кошторису доходів та 

видатків, які при затвердженні міського 

бюджету виділяються управлінню освіти 

як головному розпоряднику коштів на 

розвиток та утримання установ галузі 

«Освіта».  

Розрахунок потреби галузі «Освіта» у фінансових ресурсах здійснювався на 

підставі вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Державний 

бюджет на 2018 рік», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

охорону дитинства», інших законодавчих та нормативних документів державного і 

місцевого значення, що стосуються галузевої спрямованості. 

На балансі управління освіти налічується 155 закладів і установ, з них  

закладів дошкільної освіти – 73 (16205 вихованців), загальної середньої освіти –             

70 (43713 учні), позашкільної – 7 (12734 вихованців), 5 закладів освіти (Міський 

будинок учителя, централізована бухгалтерія, ІРЦ, НМЦ). Крім того, з міського 

бюджету фінансується 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти –                             

4540 здобувачів освіти (з 01.09.2018 припинив діяльність відокремлений 

структурний підрозділ «Професійно-технічне училище №4 Миколаївського 

комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»). 

Бюджет галузі «Освіта» на 2018 рік 

з урахуванням внесених змін протягом 

року склав 1.276.649,9 тис. грн. (у тому 

числі загальний фонд –1.197.470,4 

тис.грн, спеціальний фонд 79.179,5 

тис.грн.), що порівняно з 2017 роком 

більше на 145.482,3 тис. грн. або 12,9%.  

За структурою видатків бюджет 

галузі на 2018 рік можна розподілити 

таким чином:  

заробітна плата з нарахуваннями           - 959.009,8 тис. грн;   75,12%  

медикаменти                   - 218,5 тис. грн;   0,02% 

харчування                    - 54.196,4  тис. грн; 4,25% 

комунальні послуги та енергоносії          - 102.408,1 тис. грн; 8,01% 

капітальні видатки                  - 79.179,5 тис. грн; 6,20% 

інші видатки                                        - 81.637,6 тис. грн. 6,40% 



         До складу інших видатків віднесено виплати на  допомогу дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, 

стипендії міського голови та міської ради для обдарованих дітей, підвезення учнів з 

віддалених районів міста до школи, підвіз підручників,оплату податків і зборів, 

послуг зв’язку, поточне утримання закладів і установ освіти. 

         З загальної суми видатків 1.128.339,6 тис. грн. (88,4%) є захищенні видатки, 

тоді як для поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти залишається 

148.310,3 тис. грн.(11,6%). 

                                                                                                                            тис. грн. 

Спрямування коштів 2017 2018 Різниця % 

заробітна плата з нарахуваннями 805070,5 959009,8 153939,3 19 

медикаменти 187,7 218,5 30,8 16 

харчування 54788,5 54196,4 -592,1 -1 

комунальні послуги та енергоносії 88069,5 102408,1 14338,6 16 

капітальні видатки 106246,5 79179,5 -27067,0 -25 

інші видатки 76804,9 81637,6 4832,7 6 

 

Порівняно із 2017 роком для забезпечення закладів освіти  виділено коштів 

більше на: 

- оплату праці на 153.939,3 тис. грн. (19%),  

- медикаменти – на 30,8 тис. грн.(16%), 

- комунальні послуги – 14.338,6 тис. грн.(16%)  

- інші видатки – 4.832,7 тис. грн. (6%) 

Разом з тим, слід відзначити, що на харчування виділено коштів майже на 

рівні минулого року (менше на 1%) та коштів на капітальні видатки менше на 

27.067,0 тис. грн. (-25%) у зв’язку з передачею повноважень на будівництво, 

реконструкцію та проведення капітальних ремонтів управлінню капітального 

будівництва Миколаївської міської ради ( розпорядження міського голови від 

04.10.2017 № 320-р).   

Враховуючи, що індекс споживчих 

цін у 2018 році склав 7,0%   та відбулося 

збільшення штатних одиниць 

педагогічних працівників на 114 ставок за 

рахунок збільшення кількості класів та 

введення інклюзивної форми навчання у 

ЗЗСО (збільшення учнів на 1503, кількість 

класів на 55) покращення забезпечення 

закладів освіти майже не відбулося.                                                                                                   

Відповідно до наданих пропозицій керівниками закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти потреба на утримання закладів (без урахування 

обов’язкових загальних видатків: заробітної плати, послуг зв’язку, вивіз твердих 

побутових відходів та інше)  у 2018 році складала  210.519,2 тис. грн., при 

затверджені бюджету міста на ці цілі було виділено 14.803,1 тис. грн., лише 7% від 

потреби. Протягом року за рахунок коригування міського бюджету та надходжень з 

державного бюджету видатки збільшились на 43.484,7 тис. грн. і тільки 6.444,4 тис. 

грн.(14,8%) з них на вирішення першочергових потреб закладів. 

         З 01 січня 2018 року відбулося підвищення окладів педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти  на 10%, відповідно збільшилась оплата за 
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вислугу років, перевірку зошитів, класне керівництво, встановлено доплату до 20% 

в групах з інклюзивною формою навчання. 

На виконання статті 61 Закону України «Про освіту»  щодо надання гарантiї 

державою педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та iншим категорiям 

працiвникiв навчальних закладiв  виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення 

в розмірі посадового окладу в сумі 22.505,3 тис. грн., грошову винагороду – за 

сумлінне виконання посадових обов’язків у сумі 8.554,5 тис. грн. та надбавки та 

доплати обов’язкового характеру в сумі 204.291,2 тис. грн.    

Порівняно з 2017 роком середня заробітна плата вчителів зросла на 2657 грн. 

або на 41% і становить 9123 грн.  

 

Із загальної суми видатків по галузі 

у 2018 році 65,6% (820021,2 тис.грн) - це 

кошти міського бюджету, які 

використано на наступні видатки: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 

544898,0 тис. грн. (66,45%) 

- медикаменти - 216,0 тис. грн. (0,02%) 

- харчування 48345,6 тис. грн. (5,89%) 

- комунальні послуги та енергоносії – 

98.279,8 тис. грн. ( 12,0%) 

- капітальні видатки 53.317,2 тис. грн                

(6,5%) 

- інші видатки - 74964,6 тис. грн. 

 (9,14%) 

 

з них: 

- виконання повноважень депутатами міської ради - 4.754,7 тис.грн.   

(виконання 96,6%). 

- реалізація проектів Громадського бюджету -3.263,6 тис.грн. (виконання 

63,2%);  

- співфінансування НУШ – 3.932,0 тис. грн.  (виконання 99,7% ). 

 

З державного бюджету за звітний період  освоєно 430.564,7 тис. грн, що 

складає 34,4% видатків галузі. Зазначені кошти спрямовано на: 

 



 

Крім того, у 2018 році на придбання обладнання, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано                       

3.974,7 тис.грн. 

За 2018 рік на рахунки закладів освіти по спеціальному фонду бюджету 

(власні надходження) надійшло 44.205,3 тис.грн., що на 2.122,9 тис.грн. (4,6%) 

менше, ніж за попередній рік. Кошти надійшли від: 

 

 
 

За кошти власних надходжень здійснюються виплати на господарське 

забезпечення закладів, придбання обладнання, учбових меблів, оплата послуг 

зв’язку, охорони, харчування. 

У 2018 році було проведено 65  процедур закупівлі, зокрема придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування  та отримання послуг з 

харчування, перевезення учнів та комунальні послуги. Після проведення торгів  

економія бюджетних коштів склала 2.367,7 тис. грн.  

Дошкільна освіта 

Для забезпечення належного 

утримання закладів дошкільної освіти з 

бюджету міста виділено 358.417,4 тис.грн. 

(у т.ч. депутатські кошти 941,3 тис.грн.) та 

796,9 тис.грн. субвенції з державного 

бюджету. 

Протягом 2018 року придбано 

обладнання та інвентар на суму                    

5.688,1 тис.грн., а    саме  меблі,    м’який   

інвентар,  миючі   засоби, електроприлади та 

електротовари, морозильне та холодильне обладнання, технологічне обладнання, 

комп’ютерна  та    оргтехніка,    обладнання   для   дитячих    майданчиків,   музичне  

обладнання. Проведено поточні ремонти 

приміщень у 26 закладах,  двору та веранд 

- у 8, харчоблоків – у 2, приміщень із 

заміною вікон та дверей - у 19, системи 



водопостачання, каналізації, санвузлів – у 

10, опалення - у 21, електромережі – у 15,  

покрівлі – у 3 на загальну суму 3.953,3 тис.грн.  

Завершено капітальний ремонт 

покрівлі ЗДО №52, капітальний ремонт 

двору ЗДО №128, проводиться капітальний 

ремонт ЗДО №72, 139. Загальні витрати на 

проведення капітальних ремонтів закладів 

дошкільної освіти у 2018 році склали 7.415,2 

тис.грн.  

У рамках реалізації Громадського 

бюджету міста Миколаєва придбано 

обладнання для облаштування дитячого 

майданчику закладу дошкільної освіти №92 

на суму 326,0 тис.грн. 
 

Загальна середня освіта 

На утримання закладів загальної 

середньої освіти використано  

658.962,4 тис.грн. бюджетних коштів, у 

т.ч.: 

з місцевого бюджету 254.725,2 

тис.грн. (з них кошти виділені депутатами 

міської ради 3.227,4 тис.грн.); 

за рахунок коштів з державного 

бюджету 404.237,2 тис.грн. (у т.ч. освітня 

субвенція  393.179,0 тис.грн., державна 

субвенція на розвиток інклюзивної освіти 

2.229,2 тис.грн. та реалізацію  Концепції 

Нова українська школа 6.464,2  тис.грн.,  

інші субвенції 2.364,8 тис.грн.).  

         Протягом звітного періоду на придбання обладнання, меблів, інвентарю, 

будівельних матеріалів, посуду, комп’ютерної техніки використано 17.765,9 

тис.грн., у т.ч. для реалізації Концепції Нова українська школа придбано 5163 

одномісних парт і стільців, 120 ноутбуків, 57 багатофункціональних пристроїв, 

дидактичних матеріалів на 5.658,0 тис.грн., для технічного забезпечення проведення 

ЗНО з іноземних мов придбано 27 ноутбуків. За рахунок коштів Громадського 

бюджету облаштовано велопарковки у 17 ЗЗСО, облаштовано спортивний 

майданчик для мешканців мкр.Північний (ЗЗСО №64) та придбано навчальне 

комп’ютерне обладнання для 5 ЗЗСО. 

У 2018 році проведено поточні ремонти приміщень, будівель у 26 ЗЗСО, 

системи водопостачання, водовідведення у 15, харчоблоків - у 4, покрівлі – у 3, 

електромережі - у 9, спортивного залу (майданчику) – у 3, системи опалення – у 14, 

двору – у 4, частково замінено вікна та двері - у 13 на суму 6.040,7 тис.грн. 

Виконано капітальні ремонти будівлі 

ЗЗСО №36, харчоблоку ЗЗСО №12, 

спортивного залу ЗЗСО №60, спортивного 

майданчику МК (філія), приміщення ЗЗСО 



№13, 51, завершені роботи по об’єкту 

«Реконструкція    будівлі   (для забезпечення 

інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по                          

вул. Олійника,36 у м. Миколаєві».  

Загальні витрати на проведення робіт з капітальних ремонтів, реконструкції та 

будівництва  закладів загальної середньої освіти у 2018 році склали 58.157,3 тис.грн. 

Продовжуються роботи з будівництва навчальних приміщень для розвитку творчого 

потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої 

творчості", роботи по капітального ремонту (реконструкції) спортивних 

майданчиків у ЗЗСО №3, 11, 61, 44, огорожі у ЗЗСО №20, 44, 50, покрівлі ЗЗСО 

№39, 40, 64, будівель ЗЗСО №25, 54 та реконструкція з прибудовою ЗЗСО №36.  

Крім того, у рамках реалізації Громадського бюджету міста Миколаєва 

розпочато роботи за об’єктами «Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії 

№4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві», «Реконтрукція спортивного майданчика 

ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві», «Реконструкція спортивного 

майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по                      

вул. Христо Ботєва, 41 у м. Миколаєві» на суму 909,7 тис.грн. 

 

Позашкільна освіта  

На функціонування закладів 

позашкільної освіти з місцевого бюджету 

в 2018 році виділено 36.187,7 тис. грн., у 

тому числі кошти виділені депутатами 

міської ради 331,0 тис. грн. Крім того, 

554,5 тис. грн. з державного бюджету (на 

придбання комп’ютерного, 

мультимедійного обладнання та 

оргтехніки).  

За рахунок місцевого бюджету придбано комп’ютерне обладнання на суму 

483,2 тис. грн. для гурткової роботи у Миколаївській станції юних техніків.  

Протягом звітного періоду проведено 

поточні ремонти приміщень на                             

183,6 тис. грн. (ПТУ, ДЦ Корабельного 

району, СЮН); поточний ремонт будівлі                

у БТДЮ Інгульського району на                 

193,4 тис. грн.;поточний ремонт системи 

опалення на 37,0 тис. грн. (ДЦ, ПТУ). На  

придбання обладнання, інвентарю, меблів,                

будівельних  матеріалів, електрообладнання, 

протипожежного обладнання  використано 

 265,9 тис. грн.  

У 2018 році завершено капітальний ремонт покрівлі БТДЮ Інгульського 

району 1.242,9 тис. грн. Продовжується капітальний ремонт Міського палацу 

творчості учнів (облаштування ліфту). 

 

Професійна (професійно-технічна) та вища освіта  



На забезпечення функціонування Миколаївського муніципального 

академічного коледжу I-II рівнів акредитації у 2018 році виділено 4.233,0 тис. грн., у 

т.ч. на харчування студентів 4,0 тис. грн., виплату стипендій - 600,7 тис.грн., 

виплату допомоги при працевлаштуванні - 11,0 тис.грн. 

На функціонування 12 закладів професійно-технічної освіти виділено 

136.995,0 тис.грн., у тому числі з міського бюджету 124.070,0 тис. грн., освітня 

субвенція 9.795,6 тис.грн. та 3.129,4 тис.грн. на придбання виробничого обладнання 

за рахунок коштів державної субвенції.  

На харчування учнів використано 3.990,2 тис.грн., виплату стипендій - 

22.935,3 тис.грн., виплату допомоги при працевлаштуванні - 1.334,5 тис.грн. 

        Проведено поточні ремонти приміщень, будівель у  6  закладах  на 496,2 тис. 

грн. 

        Протягом звітного періоду на 

придбання меблів, інвентарю, 

будівельних матеріалів,  використано 

3.473,2 тис.грн., комп’ютерної техніки 

22,5 тис.грн., виробничого обладнання 

(ВПУС, Миколаївський професійний 

машинобудівний ліцей) 2.550,1 тис.грн., 

обладнання матеріально-технічної бази 

(ВПУС) 81,3 тис. грн. 

 

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, 

медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, робота з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

За звітний період придбано лікарських засобів, виробів медичного 

призначення на суму 216,0 тис. грн.  

На харчування дітей в закладах  дошкільної освіти  використано з місцевого 

бюджету 27.593,4 тис.грн., зі спеціального фонду (за рахунок власних надходжень) - 

18.145,1 тис. грн. 

На харчування учнів використано 19.446,8 тис.грн., з них на безкоштовне 

харчування учнів 1-4 класів 18.326,4 тис.грн., учнів пільгової категорії 1.120,4 

тис.грн. , крім того на харчування учнів у літніх таборах з денним перебуванням 

дітей витрачено 188,4 тис.грн.   

Забезпечено якісною питною водою вихованців ЗДО №92, 99, 147; учнів ЗЗСО 

№21, 23, 24, 60, 61 (з місцевого бюджету на 96,0 тис.грн.) 

На підвезення учнів на навчання до ЗЗСО №12, 14, 24, 27, 29, 40, 11 

використано 2.514,1 тис. грн. 

Протягом навчального року учні безкоштовно користуються 

електротранспортом, видатки склали 4.500,0 тис.грн. Забезпечено пільги школярам 

6-14 років на переїзд у маршрутному таксі (3,5 грн. проти 5,0 грн.). 

Здійснено заходи з протипожежної 

безпеки (перезарядка та придбання 

вогнегасників, обробка протипожежним 

розчином, навчання, виготовлення ПКД 

на АПС, встановлення блискавкозахисту) 

на суму 2.911,3 тис. грн.  



Забезпечено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

шкільною та спортивною формою на суму 83,7 тис. грн. та учнів ПТНЗ із числа 

дітей-сиріт – 102,7 тис.грн.  

Виплачено одноразову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, у сумі 173,760 тис. грн. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-

технічних навчальних закладах, створено комунальні установи «Інклюзивно-

ресурсний центр №1» Миколаївської міської ради та «Інклюзивно-ресурсний центр 

№2» Миколаївської міської ради. На поточний ремонт приміщень центрів 

використано 811,9 тис.грн., на придбання обладнання, меблів, інвентарю -                   

919,8 тис.грн. з місцевого бюджету та 325,98 тис.грн. з державного бюджету. 

Фактично освоєно за 2018 рік  

кошти в загальній сумі 1. 250.585,9 тис. 

грн., що складає 98,0% від виділених 

обсягів. Виконання бюджету по 

загальному фонду складає 99,3%  

(1.189.300,5 тис. грн.), по спеціальному 

фонду (без власних надходжень) - 77,4% 

(61.285,4 тис. грн.). 

За структурою видатків виконання бюджету галузі за 2018 рік можна 

розподілити таким чином:  

заробітна плата з нарахуваннями          

 - 958 563,0 тис. грн;   99,9%  

медикаменти - 216,0 тис. грн;  

 98,9% 

харчування - 52 015,9  тис. грн;

 96,0% 

комунальні послуги та енергоносії         

 - 98 279,8 тис. грн; 96,0% 

капітальні видатки 61 285,4 тис.грн;

 77,4% 

інші видатки - 80 225,7 тис. грн.

 98,3% 
 

Основними причинами не освоєння коштів є: 

- уточнення вартості та асортименту придбаних медикаментів; 

- кількість  днів відвідування закладів дітьми була менше планових, що 

обумовлено тимчасовою хворобою дітей, введенням карантину в 

загальноосвітніх навчальних закладах протягом року, що зменшило 

видатки на харчування; 

- економія натуральних показників по комунальним послугам обумовлена  

установленням та використанням енергозберігаючого обладнання, меншою 

кількістю днів відвідування закладів дітьми, що зменшило використання 

енергоносіїв, фактичні тарифи були менше порівняно з плановими, що дало 

змогу зекономити кошти за отримані послуги з електропостачання, 

водопостачання, газопостачання, кількість використання теплової енергії на 



опалення закладів  фактично була менше запланованої, що обумовлено 

високою температурою повітря в жовтні-грудні 2018р.  

- на придбання товарів та послуг у 2018 році було проведено тендерні 

процедури закупівлі, укладено договори з учасниками, що запропонували 

найменшу ціну. 
 

Підводячи підсумок, можна засвідчити, що за активної підтримки 

Миколаївської міської ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, 

батьківською громадськістю нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу 

галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок. 

 


