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ЗВІТ 

тимчасово виконуючого обов’язки директора  

Київського професійного ліцею транспорту 

ЯРЕМЕНКО Олени Володимирівни  

про результати роботи за 2019 рік 

 

Київський професійний ліцей транспорту є державним професійним 

(професійно-технічним) навчальним закладом II атестаційного рівня, що 

забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) 

освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх 

інтересів, здібностей, стану здоров’я. 

Організація роботи ліцею здійснюється у відповідності з діючими 

нормативними документами: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про 

охорону праці”, Закон України „Про професійно (професійно-технічну) 

освіту”, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1996 року № 200 „Про 

ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів”, „Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” (наказ МОНУ від 

30.06.2006 року № 419) та Статуту Київського професійного ліцею транспорту. 

Колектив ліцею керується в своїй роботі планом роботи, який 

розглядається на засіданні педагогічної ради. План складається ґрунтуючись на 

нормативно-правові документи про освіту. 

Підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка і підвищення 

кваліфікації здійснюється ліцеєм за професіями відповідно до Державного 

класифікатора професій, згідно Статуту та 12-ти ліцензій затверджених 

Міністерством освіти. 

У зв’язку з виконанням наказу від 15.05.2013 року № 511 Міністерства 

освіти і науки України „Про впровадження державних стандартів в систему 

професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки кваліфікованих 

робітників” були впроваджені в роботу робочі плани та програми для всіх. 

В Київський професійний ліцей транспорту приймаються на навчання 

здобувачі освіти згідно правил прийому, на базі 9-ти класів (з терміном 

навчання З роки) та на базі 11-ти класів (з терміном навчання 1,5 роки) за 

професіями: 

o 7212 Електрогазозварник, 7213 рихтувальник кузовів автомобілів; 

o 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 8322 водій 

автотранспортних засобів (категорії „С1”); 

o 7231Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (ТО і 

ремонт електрообладнання) 

o 7212 Електрогазозварник, 7221 коваль ручного кування; 

o 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 8211 токар; 

o 5122 Кухар; 

o 5123 Офіціант. 

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державним 

замовленням на основі договорів з підприємствами, установами та 

організаціями. На сьогоднішній день укладено 29 довготривалих договорів, які  
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підписані та затверджені: підприємством, начальником управління закладів 

вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) О.Бондаренком та начальником 

регіонального органу управління працею та соціального захисту В.Соєю. Серед 

підприємств з якими ми тісно співпрацюємо є Дарницький ВРЗ, ТОВ 

«Італіанно», ТОВ «Автошик», ТОВ «Тераса», ПАТ "Рапід", ТОВ «Буффало 

груп», ФОП "Байчас Л.І.", ТОВ "Автомир", ТОВ "Автогарант", ФОП "Столяр", 

ФОП "Свірякіна" і т.д. 

Працевлаштування випускників складає 100 % на підприємствах міста 

Києва. 

КОНТИНГЕНТ 

Контингент навчального закладу формується на основі державного 

замовлення. 

Контингент Київського професійного ліцею транспорту на кінець 2019 

року становить: 

Курс 9 клас 11 клас Сироти 

ПДУ Опіка 

І курс - - - - 

ІІ курс 115 14 3 5 

ІІІ курс 95 - 8 1 

Всього 210 14 11 6 

Всього по ліцею 224 17 

 

Відрахування здобувачів освіти з ліцею відбувається на підставі 

Постанови Кабінету міністрів України № 1240 «Про затвердження 

Положення про професійно-технічний навчальний заклад» пункт № 24. 

Відраховано було протягом року 37 здобувача освіти.  

Однією з причин щорічної втрати контингенту є недостатній рівень 

виховної, профорієнтаційної, роз’яснювальною роботи педагогічних 

працівників ліцею з учнями, які відраховуються та їх батьками. Систематичний 

розгляд комплектування та збереження контингенту учнів на педагогічних 

радах та інструктивно-методичних нарадах - одне з головних питань ліцею. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Між адміністрацією та трудовим колективом ліцею відповідно до Закону 

України „Про колективний договір та угоди”, укладено колективну угоду, 

визначені взаємовідносини адміністрації і трудового колективу в сфері 

управління навчально-виробничим процесом, програми виховних дій 

викладачів, майстрів, робітників і ради трудового колективу в боротьбі за 

підвищення ефективності навчання, та поліпшення умов охорони праці.  

Склад педагогічного колективу ліцею: 
o Заступники директора – 3, з них 1 - Тимчасово виконуючий 

обов’язки директора 

o Методист — 1 
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o Вихователь - 1 

o Старший майстер - 1 

o Викладачі - 14 

o Майстри виробничого навчання - 15 

o Бібліотекар - 1 

Адміністрація ліцею сприяє навчанню працівникам ліцею в вищих 

навчальних закладах: 

Університет менеджменту освіти: 

- Задоя О.В. 

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»: 

- Капиця Є.М. 

- Тертичний А.М. 

- Краснокутський В.А. 

- Бігун К.Г. 

- Чумак Т.І. 

- Савченко А.Г. 

- Григоренко А.О. 

Всі підрозділи укомплектовані і здатні організувати якісне виконання 

навчальних планів та програм згідно стандартів кваліфікованого робітника. 

Посадові обов’язки для всіх працівників затверджені директором відповідно до 

Законів України. 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС 

Навчально-виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах 

педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, і здійснюється згідно з 

перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік. 

Зміст навчально-виробничого процесу і термін навчання в ліцеї визначаються 

робочими навчальними планами та програмами, які розроблені згідно 

стандартів, спільно з підприємствами-замовниками, погоджені та затверджені 

методичним центром управління професійно-технічної освіти. 

Для проведення професійного навчання в ліцеї є майстерні, кабінети та 

лабораторії для кожної професії, такі як: майстерня з професії 

"Електрогазозварник", майстерня з професії "Коваль ручного кування", 

слюсарна майстерня з професії "Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів", лабораторія з ремонту автомобілів, майстерня з професій "Верстатник 

широкого профілю", лабораторія з діагностики ходових частин автомобілів, 

лабораторія кухарів. В 2019 році введено в експлуатацію 2 нові лабораторії: 

лабораторія з діагностики ходової частини автомобіля та кухня-лабораторія. 

Відповідно до навчальних планів програм в ліцеї проводяться конкурси 

професійної майстерності по кожній спеціальності в кожній групі. Переможці 

ліцейного конкурсу беруть активну участь в міських конкурсах професійної 

майстерності де посідають призові місця з професій. Ще у 2019 році взяли 

участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

"WorldSkills Ukraine", де учень групи № 223 Мальцев Дмитро, підготував учня 
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майстер виробничого навчання Капиця Є.М., посів IV місце. 

В 2019 році ліцей випустив – 117 кваліфікованих робітника. 

Загальний обсяг працевлаштування учнів за звітний період становить 

100% учнів. 

Також у 2019 році у якості експерименту у формі тестових завдань 

(онлайн завдань) була проведена державна кваліфікаційна атестація для 

випускників 2019 року з професії "Слюсар з ремонт у колісних транспортних 

засобів; водій автотранспортних засобів (категорії "С1"), який успішно 

пройшли 25 наших випускники. Розробкою тестових завдань для онлайн-

тестування у 2020 році за професією "Кухар", "Токар", "Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів" продовжують займатися наші викладачі та 

майстри виробничого навчання. 

Акцентується увага на організації виробничого навчання на 

підприємствах. Здійснюється моніторинг випускників та підприємств 

роботодавців, де аналізується робота здобувачів освіти на підприємствах, їх 

працевлаштування та закріплення за першим робочим місцем, надання їм 

заробітної плати. Є учні, що змінюють підприємства (під час проходження 

виробничої практики), або мають пропуски без поважних причин. Майстрами 

проводиться робота по усуненню цих недоліків, а також ведеться облік коштів 

перерахованих на рахунок ліцею для здійснення статутної діяльності та 

укріплення матеріально-технічної бази ліцею. 

Особливу увагу ліцей приділяє охороні праці та техніці безпеки учнів. 

Ліцей працює відповідно до положення „Про охорону праці”, всі форми та 

процедури попередження травматизму та нещасних випадків виконується у 

вигляді інструктажів, бесід і т.д. 

Під час проходження виробничої практики на кожного здобувача освіти 

складається договір, наказ по підприємству, акт обстеження робочого місця, де 

закріплюється наставник та відповідальна особа з охорони праці. Всі вище 

зазначені заходи попереджують випадки підліткового травматизму під час 

виробничої практики. За звітний період таких випадків серед учнів немає. 

Також в ліцеї щорічно проводиться місячник з Охорони праці під час 

якого проводяться додаткові виховні бесіди із здобувачами освіти стосовно 

правил поведінки та безпеки життєдіяльності, різноманітні конкурси газет, 

коміксів, рефератів і т.д. 

Незважаючи на матеріальні труднощі, майстрами виробничого навчання 

та викладачами продовжується робота по укріпленню матеріально-технічної 

бази та методичного забезпечення навчальних кабінетів. 

Велика увага в ліцеї приділяється професійній спрямованості вивчення 

загальноосвітніх предметів. 

Адміністрація ліцею, викладачі, майстри здійснюють поточний, 

проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти. 

За підсумками контролю надаються накази по ліцею, заслуховуються 

звіти на педрадах, методичних комісіях, інструктивно-методичних нарадах. 

Керівництво ліцею та голови методичних об’єднань здійснюють 

контроль за навчальним процесом, якістю уроків, аналізують. 

Колектив ліцею продовжує роботу по створенню навчально-матеріальної 
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бази методичного забезпечення майстерень,лабораторій та кабінетів. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

Освітній процес в ліцеї спрямований на виконання вимог Закону 

України «Про освіту», «Про мову», директивних документів, планів роботи 

ліцею та затверджених навчальних планів і програм. 

Загальноосвітня та професійна підготовка здійснюється в 9 групах, де 

викладає 14 викладача, всі вони мають відповідну освіту та кваліфікацію. 

Режим освітнього процесу та розклад занять відповідають Положенню 

про професійний навчально-виховний заклад. Тижневе навантаження 

здобувачів освіти складає 35 годин, що відповідає навчальним планам. 

Навчання п’ятиденне. Графік освітнього процесу та розклад уроків 

передбачає чергування теоретичного та виробничого навчання, ДПА, 

канікули, виробничу практику на весь період навчання. Поточні зміни уроків, 

що вносяться в розклад, фіксуються в журналі замін уроків, який ведеться 

систематично. 

Щорічно проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти першого курсу, проводяться директорські контрольні 

роботи; на педагогічних радах проводиться аналіз рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти за свідоцтвом про освіту та результатом 

директорських контрольних робіт, вносяться пропозиції щодо усунення 

типових помилок. 

Протягом звітного періоду на базі Київського професійного ліцею 

транспорту проведено 4 засідання міських методичних секцій, а саме: 

- директорів; 

- словесності; 

- заступників директорів з навчально-виховної роботи; 

- транспортних професій; 

З метою виявлення та розвитку обдарованих здобувачів освіти ПТНЗ 

щороку проводяться три етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. Олімпіади першого етапу проводяться в ліцеї кожного року в 

жовтні. Переможці ліцейних олімпіад беруть участь в другому етапі 

всеукраїнських учнівських олімпіад. 

В другому етапі олімпіад із загальноосвітньої підготовки кращі 

результати здобувачі освіти показали із таких навчальних предметів: 

 І місце – з хімії, учень гр. 305 Грабенко Євгеній 

 V місце – з математики, учень гр. 305 Грабенко Євгеній  

 VІ місце – з фізики, учень гр. 305 Грабенко Євгеній та історії.  

 VІ місце – з історії, учень гр. 102 Рой Ян  

Також в цьому році ліцей приймав участь у міському огляді-конкурсі 

на кращий кабінет практичного психолога та кабінету біології. Участь у ІІІ 

етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етапі ХІХ Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 
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З впевненістю можемо сказати, що колектив приділяє велику увагу над 

саморозвитком, самоосвітою, вдосконаленню педагогічної майстерності, 

модернізації педагогічних технологій. Педагогічний колектив підтримує тісні 

зв’язки у співпраці з іншими навчальними закладами для обміну позитивним 

досвідом та з метою підвищення якості знань здобувачів освіти. 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Для створення ефективного виховного процесу в ліцеї функціонує певна 

матеріальна база: актовий зал, спортивний та тренажерний зали, спортивні 

майданчики. В ліцеї працюють спортивна секція та три гуртки художньої 

самодіяльності: 

- вокально-інструментальний; 

- художнього слова; 

- хореографічний. 

Для соціального захисту здобувачів освіти регулярно здійснюються 

медичні огляди, згідно графіків та необхідні соціальні виплати. 

Медичний працівник ліцею регулярно проводить лікувально-

профілактичні заходи, санітарно-просвітницьку роботу, санітарно-

епідеміологічні заходи. Забезпечення медикаментами здійснюється за рахунок 

позабюджетних коштів. Щорічно здобувачі освіти і працівники ліцею 

проходять профілактичний медичний огляд. 

Для того, щоб виховний вплив був ефективнішим, педагогічні 

працівники підтримують постійний контакт з батьками дітей. Систематично 

проводяться батьківські загальні збори та по учнівських групах, а також 

індивідуальні зустрічі батьків з адміністрацією, класними керівниками та 

майстрами виробничого навчання. 

В ліцеї стали традиційними конкурси, свята, дні пам´яті:  

 Спортивний конкурс «Козацькі забави»; 

 військовий конкурс «Козацькому роду нема переводу»; 

 конкурс «Барви осені»; 

 день народження навчального закладу; 

 новорічне свято; 

 конкурс «Кращий за професією»; 

 дні пам’яті вшанування воїнів Афганістану, Чорнобильська трагедія, 

«День пам´яті та примирення», день «Соборності» (тощо); 

 день відкритих дверей; 

 свято останнього дзвоника. 

Здобувачі освіти ліцею займають призові місця на міських, районних 

конкурсах та спартакіадах. 

В ліцеї створено раду профілактики злочинів і правопорушень серед 

здобувачів освіти. Також ліцей тісно співпрацює з різними правоохоронними 

органами, представники яких здійснюють превентивні міри по запобіганню 

правопорушень та адитивної поведінки. 

З метою вдосконалення правової освіти і правового виховання дітей, 
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щорічно в грудні проводиться місячник правових знань. Здобувачі освіти 

випускають бюлетені на правову тематику, з ними проводяться бесіди, лекції, 

круглі столи.  

В ліцеї працює психологічна служба. Активно проводиться робота по 

адаптації нового контингенту, робота по формуванню в здобувачів освіти 

мотивації до навчання, індивідуальний підхід з профілактики і корекції 

відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку, превентивному 

вихованню. Запрошуються до співпраці заклади, які займаються вихованням 

підростаючого покоління. 

Особлива увага приділяється здоровому способу життя дітей. Тому з 

цього приводу постійно проводяться такі заходи: День здоров’я, спортивні 

змагання «Козацькому роду нема переводу», змагання з футболу, змагання з 

волейболу та баскетболу, змагання з настільного тенісу та шахів між 

учнівськими групами на першість ліцею. Здобувачі освіти нашого ліцею беруть 

активну участь у  районних та міських змаганнях. 

Однією з ланок виховної роботи - це профорієнтаційна робота. В ліцеї 

працює профорієнтаційна група, до складу якої входить адміністрація, 

педагогічний колектив, учнівське самоврядування. З метою набору здобувачів 

освіти на новий навчальний рік традиційно проводяться наступні заходи: дні 

відкритих дверей, анкетування випускників, прийняття активної участі у 

ярмарках-професій, проведення виставок за професійним спрямуванням. 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота – це колективна та індивідуальна діяльність 

педагогічних працівників, спрямована на підвищення їх науково-

теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки 

та педагогічної майстерності. Вона сприяє творчим пошукам педагогів і 

майстрів в навчально-виробничому процесі. 

В ліцеї працює 7 методичних комісій: 

- Педпрацівників автомобільних справи; голова Капиця Є.М., 

майстер виробничого навчання 

- Педпрацівників кухарської справи; голова Савченко Н.М., 

майстер виробничого навчання 

- Педпрацівників природничо – математичних дисциплін; голова 

Нанай Н.М.,  викладач математики, спеціаліст вищої категорії 

- Педпрацівників суспільно – гуманітарних дисциплін; голова 

Демченко С.Г., викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої 

категорії 

- Педпрацівників фізичної культури та Захисту Вітчизни; голова 

Нікітенко О.М., керівник фізичної культури. 

Проводиться робота щодо ліцензування професії «4113 Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення» 

Методична робота в ліцеї починається з планування роботи 

методичних комісій, голови складають плани своєї роботи на рік, що 

включають в себе питання педради, планування проведення предметних 
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тижнів, відкритих уроків, засідань комісій. 

Щороку формуються збірки кращих напрацювань педагогічних 

працівників з різних напрямків діяльності.  

Досвідчені майстри виробничого навчання і викладачі ліцею володіють  

сучасними педагогічними прийомами і методами, кожного разу створюють 

цікаві ситуації, що впливають на засвоєння навчального матеріалу, 

закріплення отриманих знань, вмінь, прийомів роботи. Заняття, що 

проводяться якісно, підвищують інтерес здобувачів освіти до обраної 

професії, створюють позитивний імідж ліцею. В свою чергу це сприяє тому, 

що й випускники шкіл проявляють вищий інтерес до нашого ліцею. Це дасть 

нам можливість робити якісний набір і відповідно якісний випуск. 

Питання професійного авторитету майстра, викладача, його 

педагогічної майстерності, прийомів, методів активізації навчального 

процесу регулярно розглядаються на засіданнях педагогічної ради, 

методичних комісій.  

Найбільш поширені типи нестандартних уроків, що використовують 

наші майстри і викладачі: уроки - ділові ігри, уроки-змагання, уроки з 

віртуальною лабораторією, уроки з груповими формами роботи, уроки з 

випереджувальними завданнями, уроки - творчі звіти, уроки - подорожі, 

уроки - дискусії, уроки – майстер – класи, уроки - презентації, уроки - 

екскурсії, уроки - ігри та інші. 

Використовують майстри і викладачі ліцею і метод проектів, що знову 

став популярним. В його основі - розвиток пізнавальних навичок здобувачів 

освіти, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в 

інформаційному просторі. Цей метод завжди припускає розв’язок якоїсь 

проблеми: з одного боку, використати різноманітні методи і засоби навчання, 

а з іншого - інтегрувати знання і вміння з різних сфер науки, техніки, 

технологій, творчих областей. 

Передові майстри і викладачі ліцею: 

 впроваджують нові моделі організації навчально-виробничого 

процесу; 

 використовують навчальні фільми під час уроків виробничого 

навчання; 

 розробляють і використовують тестові завдання і електронні 

версії теоретичних матеріалів з предметів професійно – теоретичної 

підготовки; 

 розробляють нові методики підготовки кваліфікованих 

робітників; 

 впроваджують нові технології розробки здобувачами освіти 

дипломних проектів; 

 використовують мультимедійні засоби в підготовці і захисті 

дипломних робіт.  

Під час ДКА здобувачі освіти представляють не лише свої творчі 

роботи, а й технологічні карти, виготовлені у вигляді фото - презентацій. На 

виробництві під час виробничої практики здобувачі освіти роблять знімки 

технологічного процесу виготовлення дипломної роботи і потім на їх основі 
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створюють мультимедійні презентації і використовують їх при захисті 

дипломних робіт. 

Здобувачі освіти ліцею завжди беруть участь у конкурсах 

профмайстерності, які є складовою частиною навчання професії. Конкурси 

професійної майстерності - це змагання, в яких виявляються професійні 

навики, теоретична підготовка здобувачів освіти та вміння застосовувати 

знання на практиці. Це один з дієвих шляхів підвищення кваліфікації, 

вдосконалення майстерності, підвищення культури безпеки, виявлення 

передових прийомів і методів праці, підвищення престижу професії.  

Участь у конкурсах і їх результати є лакмусовим папірцем роботи 

майстрів і викладачів, її результативності. 

В конкурсах фахової майстерності серед здобувачів освіти ПТНЗ м. 

Києва наші здобувачі освіти вже звично займають призові місця.  

Для об'єктивної оцінки своєї роботи, досягнення більш високих 

результатів майстри і викладачі проводять моніторинг сприйняття 

здобувачами освіти нестандартних форм проведення уроків, задоволення їх 

організацією навчального процесу в навчальному закладі, оцінка власних 

тенденцій мотивації навчання. 

Звичайно, навчально-виробничий процес потребує постійного 

вдосконалення, приведення у відповідність до потреб інформаційного 

суспільства, врахування динамічних змін на ринку праці, модернізації 

матеріально-технічної бази, сучасного науково-методичного забезпечення 

підготовки висококваліфікованих робітників 

Сучасна освіта розглядається як найкраща інвестиція в майбутнє. І 

тому, тільки за умови професійної компетентності можлива якісна підготовка 

кваліфікованих робітників, що впливатиме на зростання економіки в державі. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Згідно Закону України “Про охорону праці” в ліцеї створено службу 

охорони праці. Видано наказ про призначення відповідального за 

електробезпеку. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки 

життєдіяльності. 

Питанню охорони праці приділяється належна увага. Проводиться 

оперативний контроль по охороні праці. Для вивчення предмету “Охорона 

праці” створюється окремий навчальний кабінет, в якому будуть всі необхідні 

наочні посібники, плакати, захисні наочні засоби. Всі приміщення 

укомплектовані інструкціями та вогнегасниками. 

В січні, раз на три роки, в ліцеї проводиться атестація інженерно- 

педагогічних працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Ліцей забезпечений необхідними законами, нормативними та 

розпорядчими документами з охорони праці. 

“Київенергосервісом” проведена перевірка технічного стану діючих 

електроустановок, заземлювачів та ізоляції електропровідників в майстернях, 

навчально-побутовому корпусі та гуртожитку ліцею. Здобувачі освіти, які 



 9 

навчаються за професіями з підвищеною безпекою, забезпечені спецодягом. 

Для покращення освітлювання навчальних кабінетів, майстерень та інших 

приміщень замінені світильники та лампи. 

Проводиться робота по соціальному захисту дітей-сиріт, 

малозабезпечених та тих, які знаходяться під опікою. Вони отримують 

матеріальну допомогу.  

Медичне обслуговування співробітників здійснюється в Київський 

міській клінічній лікарні №11, для здобувачів освіти дитяча поліклініка №1 

Дніпровського району м. Києва. Медичний пункт працює за розкладом роботи 

ліцею, регулярно проводяться профілактичні огляди, щеплення, диспансерний 

облік. 

 

ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВА РОБОТА 

Станом на 01.01.2019 року на рахунку ліцею було 49983,90 грн. 

У 2019 році ліцей отримав кошти з загального фонду в розмірі 

18066456 грн., які були витрачені на такі цілі: 

- виплата заробітної плати працівникам – 10002720,00 грн.; 

- нарахування на зарплату – 2209860,00 грн.; 

- виплата стипендії учням – 2101450,00 грн.; 

- компенсація за харчування учням-сиротам – 591158,02 грн.; 

- оплачено теплопостачання – 1699256,59 грн.; -  

- оплата за водопостачання та водовідведення – 48553,07 грн.; 

- оплата електроенергії – 247760,80 грн.; 

- виплачена допомога при працевлаштуванні учням-сиротам – 

62328,00 грн.; 

- закуплено первинний інструмент – 219216,00 грн.; 

- закуплено спецодяг – 94000,00 грн.; 

- закуплено господарчі та будівельні товари для гуртожитку – 

40000,00 грн.; 

- придбано канцтоварів для ліцею – 8988,49 грн.; 

- придбано білизну для учнів-сиріт – 6587,50 грн.; 

- були виділені кошти на роботи по пожежній сигналізації в розмірі – 

457064,40 грн. 

- проведено ремонт із заміною вікон в майстернях – 198635,00 грн.; 

- оновлено стелю в кабінеті № 11 – 7156,00 грн.; 

- зроблена штукатурка в кабінеті № 14 – 7042,00 грн.; 

- оплачені послуги по програмному забезпечені – 44700,00 грн.; 

- замінено вікно та зроблено ремонт в кабінеті – 20000,00 грн. 

Надходжень від платних послуг було отримано у2019 році: 

- від виробничого навчання – 614417,10 грн.; 

- від гуртожитку – 85618,60 грн.; 

від оренди – 20726,91 грн. 
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Ці кошти було витрачено так: 

- придбані новорічні костюми – 5685,00 грн.; 

- оплачені податки – 14099,21 грн.; 

- навчання на курсах співробітників – 3864,00 грн.; 

- вивіз сміття – 20060,00 грн.; 

 - оплата за газ – 2600,00 грн.; 

 - придбання проїзних квитків – 8640,00 грн.; 

- витрачено на ремонти (їдальні, навчальні майстерні, гуртожиток, 

витяжні вентиляційні системи, спортивна зала) – 235032,12 грн.; 

- придбано медикаменти – 4999,99 грн.; 

- закуплені спорттовари – 7000,00 грн.; 

- придбані жалюзі – 3999,36 грн.; 

 - куплена відеокамера – 1599,00 грн.; 

- куплена газонокосарка – 2200,00 грн.; 

 - зроблено ремонт (їдальні, кабінету офіціантів, фасади навчальних 

майстерень, гуртожитку) – 127771,95 грн.; 

 - закуплена фарба для ремонтів – 29372,27 грн.; 

- закуплено засоби пожежогасіння – 8934,00 грн.; 

 - витрачено на господарські потреби – 39579,54 грн.; 

- придбані канцтовари – 17995,34 грн.; 

- замінено вікно в гуртожитку – 7195,00 грн.; 

- повітровід води – 3825,60 грн.; 

- лінолеум – 12671,46 грн. 

На залишку станом на 31.12.2019 року 213622,87 грн. 

Всі закупівлі проводилися через систему "ProZorro", майданчик E-

Tender.UA, договори та фінансові звіти оприлюднено. 

Згідно Закону України про публічні закупівлі проведено тендерні 

процедури з закупівлі електричної енергії та постачання тепла і гарячої 

води. 


