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Про затвердження звіту комісії
з вивчення ефективного
використання бюджетних коштів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сесія селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт комісії з вивчення ефективного використання
бюджетних коштів відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради (звіт додається).
2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради в двохмісячний термін розробити та вжити заходи щодо ліквідації
вказаних недоліків. До 01.05.2018 року інформувати сесію селищної ради про
проведену роботу по данному питанню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю (Самолюк М.М.).

Селищний голова

І.Тисячний

Звіт щодо аналізу ефективного використання
бюджетних коштів установами та закладами відділу

освіти, молоді і спорту Летичівської селищної ради за
2016 та 2017 рік.
Розпорядженням № 64 від 12.09.2017 року затверджено фактичну
мережу закладів освіти громади на 2016 – 2017 навчальний рік, а
розпорядженням № 91 від 08.09.2017 року - 2017-2018 навчальний рік.
За 2016 рік установи та заклади відділу освіти молоді і спорту
Летичівської селищної ради профінансовано в сумі 45746,8 тис.грн., в тому
числі по загальному фонду 38941,4 тис.грн., по спеціальному фонду - 6805,4
тис.грн., за 2017 рік касові видатки склали 68673,0 тис.грн., в тому числі по
загальному фонду – 59395,9 тис.грн. та по спеціальному фонду - 9277,1
тис.грн.
Основним критерієм ефективності використання бюджетних коштів в
шкільній освіті є рівень здобутих знань учнями в навчальному процесі. Для
оцінки рівня освіти наших учнів може бути використана річна атестація
успішності учнів але головною оцінкою є державна підсумкова атестація у
формі здачі ЗНО. На сайті департаменту освіти, молоді та спорту
Хмельницької ОДА є результати ЗНО 371 навчальними закладами області.
Найкращі показники здобули наша Летичівська НВК №1 – 71 місце,
Летичівське НВК №2 – 81 місце. Найгірші показники мають: Голенищівська
ЗОШ І-Ш ст. – 326 місце та Гречинецька НВК ЗОШ І-Ш ст. – 273 місце.
Необхідно відмітити, що в минулому році на незалежному тестуванні
не підтвердились річні оцінки знань. По математиці випускники
Гречинецької ЗОШ цього року, які мали в 9 класі середні бал оцінки – 10,1,
за результатами ЗНО отримали 4 бали Голенищівської ЗОШ відповідно мали
10,1 – отримали 3,4 бали, з української мови Гречинецькі випускники в 9
класі мали середні бал – 11,6 за результатами державної підсумкової
атестації – 5,8 бали. Таким чином педагоги начальних закладів оцінюють
навчальні досягнення учнів вище ніж ті, які показують за результатами ДПА:
з високого недостатній рівень міграція учнів склала 45% з достатнього на
середні рівень міграція склала 37%.
У випускників сільських шкіл (особливо з малою наповнюваністю
класів) переважали результати початкового та середнього рівня, а коефіцієнт
відхилення річної оцінки від результатів ДПА найвищі.
Існуюча розгалужена мережа закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня призводить до різних умов підготовки випускників шкіл і
розпорошення коштів та створює незадовільну матеріальну базу і низького
рівня технічне забезпечення освітнього процесу. В тих закладах де є
конкурентне середовище для навчання дітей, є можливість забезпечити
високу якість освітнього процесу та його результатів. Таке конкурентне
середовище спонукає педагога до самовдосконалення та професійного
зростання.
За 2 минулих років в наші громаді було значно покращено матеріальнотехнічну базу шкіл значно виросла заробітна плата педагогів. За цей час
було придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму
9277,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата педагогічних працівників в
січні місяці склала 8193,00 грн.

Станом на 1 вересня 2017 року навчальні заклади громади, в т.ч.
опорна школа, дооснащені сучасними навчально-методичним та
інформаційно-комунікаційним забезпеченням за кошти державної субвенції
в сумі 4 млн.630 тисяч 800 грн., в т.ч. меблі для оснащення навчальних
кабінетів в сумі 830 тисяч 800 грн., кабінети навчальні - це інтерактивні
комплекси та навчально-методичне забезпечення - в сумі 3млн.800 тисяч
гривень. А саме: інтерактивні комплекси-6 штук, 5 комп'ютерних класів, 4
кабінети природничо-математичних наук, 3 кабінети фізики, по 2 кабінети
хімії, біології, географії та 2 лінгафонні кабінети. Проте майже 200,0 тис.
грн. на даний час коштів із державної субвенції виділеної на початку 2017
року залишились не використаними.
В даний час користування школами знаходиться 33 інтерактивних
комплекси, проте використання їх вимагає більшої ефективності. Так в
Голенищівській школі лише 5 педагогів використовують їх в своїй роботі.
Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради потрібно вжити
заходів щодо покращення рівня надання освітніх послуг, особливо в
закладах з низькою наповненістю класів, розглянути можливість оптимізації
мережі закладів ІІІ ступенів (зокрема реорганізації Гречинецької ЗОШ ІІІ ст.
в І ст.), розробити механізм стимулювання роботи педагогічних працівників
та керівників навчальних закладів.
В 2017 році на утримання шкіл було використано 40352,4 тис. грн., що
на 15176,4 тис. грн. більше ніж в 2016 році, приріст склав 60,3%. В структурі
витрат освітня субвенція склала 26169,0 тис. грн., додаткова дотація 6632,0
тис. грн.. Таким чином на отримання шкіл власних коштів було витрачено
7545,0 тис. грн., що складає 18,7 % суми всіх витрат. Середня вартість
утримання 1 учня в 2017 році становить 20577,00 грн., із яких відповідно
3848,00 грн. власних доходів. Найбільше затрачено коштів в розрахунку на 1
учня затрачено:
- по Гречинецькому НВК - 42310,00 грн.;
- по Новокостянтинівському НВК – 37111,00 грн.
Найменше затрачено на 1 учня:
- по Летичівському НВК №2 – 15311,00 грн.;
- по НВК №1 – 15800,00 грн.
Існує обернено пропорційна залежність між наповненістю класів та
величиною витрат в розрахунку на 1 учня. Так середня наповненість в
школах нашої громади складає 15,7 учнів:
- по Гречинецькому НВК наповненість складає 5,2 учня
- по ново костянтинівському – 7,1 учня;
- по Летичівському НВК №2 – 23,4 учня;
- по Летичівському НВК №1 – 22 учня.
Структури витрат заробітна плата з нарахуванням в 2017 році склала
84,1 %. По наших найбільших двох міських школах розрахунку на учня
заробітної плати припадає в середньому від 10,5 до 11,0 тис. грн., а по
Гречинецькому НВК цей показник становить майже 31,0 тис. грн., по
Новокостянтинівському – 26,9 тис. грн..
Касові видатки на харчування дітей в школах в 2017 році склали
1545,0 тис. грн., що на 278,4 тис. грн. більше ніж в минулому році. Продукти

для дітей закуплялись по цінах, що відповідають в більшості випадків
середньому рівня цін по області.
Витрачання електроенергії в школах вимагають більшого контролю.
Хоча в сумарному і натуральному вигляді існує тенденція за 2 роки до
зниження рівня, використання електроенергією, проте існує велика
строкатість затрати електроенергії розрахунку на 1 учня. Найбільше
витрачають розрахунку на 1 учня в Летичівському НВК №3 – 1017,00 грн., в
Новокостянтинівському НВК – 970,00 грн. Так в Новокостянтинівській школі
в 2017 році на 71% більше витратили електроенергії чим в Голенищівській
школі. Найбільше електроенергії в школі йде на приготування їжі для учнів,
тому потрібно звернути увагу на пошук резервів зниження енергомісткості
технологій приготування їжі і зберігання продуктів.
Всі заклади освіти крім Сусловецької ЗОШ опалюються дровами.
Відділом освіти були вжиті заходи щодо будівництва сховищ для дров. Проте
робота дана не завершена, а в деяких школах не розпочата.
В 2016 році на опалення шкіл було списано 1970 м3 дров, а в 2017 році
– 1066 м3, що майже на 46% менше при діючій нормі на опалення всіх
закладів – 1685 м3. В цілому за 2 роки списання в сумарному вигляді
відбулося з дотриманням норм списання, але велика строкатість в списанні
дров за 2 роки показує відсутність належного контролю з боку відділу совіти,
молоді та спорту за використання даного виду енергоресурсів.
Мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 навчальний рік
затверджена в кількості 15 одиниць, з них 2 в складі загальноосвітніх
навчальних закладів. В закладах фцнкціонує 34 групи, дошкільною освітою
охоплено 679 дитини.
У 2016 році дошкільні навчальні заклади по загальному фонду
профінансовано з урахуванням змін в сумі 9541,7 тис.грн., або 95,8 відсотків
до планових призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам закладів використано 6223,0 тис.грн., що становить 65,2 % в
загальній структурі видатків. На придбання медикаментів використано
42,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв направлено 848,0 тис.грн. Продукти
харчування профінансовано в сумі 1082,7 тис.грн., що становить 11,3 % в
загальній структурі видатків загального фонду. Касові видатки спеціального
фонду за 2016 рік становили 1013,2 тис.грн., з них на капітальний ремонт
закладів спрямовано 403,7 тис.грн., оплату продуктів харчування – 380,4
тис.грн.
У 2017 році на фінансування дошкільних навчальних закладів з
урахуванням проведених уточнень передбаченні видатки в сумі 15788,3
тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 13756,3 тис.грн., спеціальному
фонду – 2032,0 тис.грн. За 2017 рік профінансовано видатки загального
фонду в сумі 13492,9 тис.грн., що становить 98,1 % до планових призначень
звітного періоду. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями
становлять 10900,1 тис.грн., або 80,8% до загального обсягу видатків,
придбання продуктів харчування – 955,6 тис.грн. (7,1 % ), на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 294,6 тис.грн. (4,3 %).
Планові
капіталовкладення по дошкільних навчальних закладах за 2017 рік становили

1028,1 тис.грн., фактично ж профінансовано 974,5 тис.грн., що складає 1435
грн. на одну дитину.
Штатний розпис розробленний з урахуванням рекомендацій
Станом на 01.01.2018 року штатна чисельність працівників дошкільних
навчальних закладів становила 192,53 одиниць, з них
79,75 одиниць адміністративний персонал та педагогічні ставки, 112,78 - спеціалісти та
обслуговуючий персонал. Тобто в
структурі штатної чисельності
педагогічні посади становлять 41,4 % до загальної штатної чисельності,
спеціалісти та обслуговуючий персонал – 58,6 %. Кількість фактично
зайнятих посад станом на 01.01.2018 року становить 186,03 ставок. Слід
відмітити, що по ряду дошкільних закладів при майже однаковій чисельності
дітей штатна чисельність працівників суттєво різниться. Так в
Голенищівському ДНЗ «Журавлик» спискова кількість дітей – 21, штатна
чисельність працівників – 6,5, в Летичівському ДНЗ №3 «Журавлик»
спискова кількість дітей – 24, а штатна чисельність - 13,75 (таблиця 1).
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За аналізований період середнє відвідування дітей в дошкільних
навчальних закладах становить 60,4 %. Нижче середнього показника по
громаді, відвідування дітей по деяких садочках, а саме в ДНЗ «Пролісок»
с.Грушківці – 50 %, ДНЗ «Веселка» с.Снітівка – 53,8 %, ДНЗ «Сонечко»
с.Козачки – 52,6 %, ДНЗ № 4 «Дзвіночок» смт.Летичів - 54,7 %, ДНЗ №3
«Журавлик» смт.Летичів - 58,3 %. Навантаженність дітей, що фактично
відвідують садочки, на одну ставку педагогічного персоналу становить в
середньому по закладах 8,5 одиниць, хоча по ряду закладів показник
нижчий, а саме ДНЗ №3 «Журавлик» - 4,8 дитини, ДНЗ «Веселка»
с.Снітівка – 6,5, ДНЗ «Пролісок» с.Горбасів – 6,5, НВК № 3 «ЗОШ 1-3 ст. –
дошкільний заклад» - 6,1 .
Фактичні касові видатки по дошкільних навчальних закладах за 2017
рік склали 13756,3 тис.грн., тому з урахуванням кількості дітей, що рахується
в дошкільних навчальних закладів – 679, вартість утримання дитини в
середньму становитиме 19,9 тис.грн. на рік. Проте по деяких закладах
вартість вища, а саме ДНЗ № 3 «Журавлик» смт.Летичів – 42,2 тис.грн., ДНЗ
«Веселка» с.Снітівка – 34,9 тис.грн., ДНЗ «Ромашка» с.Вербка – 30,2
тис.грн., ДНЗ «Пролісок» с.Горбасів – 26,3 тис.грн. З урахуванням того, що
фактичне відвідування дітей в садочках становить біля 60 %, середня
вартість утримання дитини склала 35,0 тис.грн., а по деяких закладах ще
вища (ДНЗ № 3 «Журавлик» смт.Летичів і ДНЗ «Веселка» с.Снітівка – майже
56,0 тис.грн.).

Видатки на оплату продуктів харчування по загальному фонду
профінансовано в сумі 955,6 тис.грн., що становить 49,1% до затвердженних
призначень на 2017 рік та 92,8 % до планових призначень з урахуванням
уточнень.
Середня вартість харчування в дошкільних навчальних закладах
громади становить 22,5 грн.
Харчування дітей пільгових категорій
здійснюється за кошти селищного бюджету.
Від плати за харчування звільнено 84 дітей пільгових категорій, з них
дітей, батьки яких несуть службу в зоні АТО- 4, діти – інваліди – 6, діти –
сироти і позбавленні батьківського піклування – 4, діти з багатодітних і
малозабезпеченних сімей – 70.
У 2017 році
по спеціальному фонду селищного бюджету
профінансовано видатки в сумі 974,5 тис.грн., з них оплочено проектно –
кошторисну документацію на суму 25,8 тис.грн. та проведено реконструкцію
даху в ДНЗ «Пролісок» с.Грушківці – 372,8 тис.грн; оплочено експертизу
проектно – кошторисної документації на добудову в ДНЗ № 4 «Дзвіночок»
смт.Летичів – 6,9 тис.грн.; оплочено вартість проектно – кошторисної
документації та здійснено капітальний ремонт доріжок в ДНЗ № 1
«Калинонька» - 177,0 тис.грн. і ДНЗ № 4 «Дзвіночок» - 80,0 тис.грн.;
придбано дитячі спротивно – ігрові майданчики в ДНЗ № 2 «Веселка» - 199,0
тис.грн. та придбано іншу техніку в дошкільні навчальні заклади на суму
104,1 тис.грн., а саме 2 електром’ясорубки (ДНЗ № 4 «Дзвіночок» та ДНЗ №
3 «Журавлик»), 2 витяжки на кухню (ДНЗ № 4 «Дзвіночок», ДНЗ № 1
«Калинонька»), мотокосу(ДНЗ № 1 «Калинонька»), пральну машинку (ДНЗ
№ 4 «Дзвіночок»), холодильник (ДНЗ № 1 «Калинонька»), 2 пилососи (ДНЗ
«Пролісок» с.Грушківці, ДНЗ «Ромашка» с.Вербка), 3 ноутбуки (ДНЗ № 4
«Дзвіночок», ДНЗ № 1 «Калинонька», Летичівський НВК № 3 ЗОШ 1-3 ст.дошкільний заклад).
Мережа творчих об"єднань (гуртків) Летичівського Центру творчості
дітей та юнацтва на 2017-2018 навчальний рік затверджена в кількості 83
одиниць. Позашкільною освітою охоплено 1191 дитину.
Станом на 01.01.2018 року штатна чисельність працівників
Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва становила 31,2 одиниць, з
них
5 одиниць - адміністративний персонал, 22,7 – ставки керівників
гуртків, 5 - спеціалісти та обслуговуючий персонал.
У 2017 році на фінансування Центру творчості дітей та юнацтва з
урахуванням проведених уточнень передбаченні видатки в сумі 2478,5
тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 2057,0 тис.грн., спеціальному
фонду – 421,5 тис.грн. За 2017 рік профінансовано видатки загального фонду
в сумі 2004,4 тис.грн., що становить 97,4 % до планових призначень звітного
періоду. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять
1906,2 тис.грн., або 95,1 % до загального обсягу видатків. Касові видатки на
оплату інших енергоносіїв становили 10,4 тис.грн. Хоча в 2017 році були
запланованні асигнування на виплату електроенергії на суму 33,8 тис.грн.,
фактично кошти не були перерахорванні.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря було
перераховано коштів в сумі 71,4 тис.грн. По спеціальному фонду селищного
бюджету було придбано техніки на суму 75,3 тис.грн., а саме ноутбук,
прінтер, проектор, 2 ноутбуки. Також було оплочено вартість та експертизу
проектно – кошторисної документації – 53,4 тис.грн. та капітальний ремонт
системи опалення Центру творчості дітей та юнацтва – 292,8 тис.грн.
На територій Летичівської селищної рада діє одна дитячо-юнацька
спортивна школа, яка знаходиться в підпорядкуванні відділу освіти, молоді
та спорту Летичівської селищної ради.
Летичівська ДЮСШ розташована на земельній ділянці площею 3,6 га.,
яка належить ТОВ «Колос», розміщені на ній приміщення та всі спортивні
споруди належать Летичівській ДЮСШ.
Учні-спортсмени ДЮСШ тренуються на базі стадіону «КОЛОС», а
також на базі Летичівських НВК №1 та НВК № 2.
Навчально-тренувальними заняттями в школі охоплено 248 вихованців
(волейбол – 44 дитини, важка атлетика - 8 дітей., бокс – 48 дітей., легка
атлетика – 40 дітей, футбол – 68 дітей, карате-до – 24 дитини, настільний
теніс - 16 дітей.) . З ними працюють 10 тренерів-викладачів (7 штатних
одиниць.,) також в ДЮСШ є завгосп (1 шт.од.), сторож (1 шт. од). Заробітна
плата нараховується та виплачується відповідно до штатного розпису
затвердженого 01.09.2017 року.
Під час перевірки відвідано 9 навчально-тренувальних занять. На
відповідному методичному рівні ведуться заняття на відділеннях з волейболу
(тренер Олійник Ю.М.), футболу (тренер Віштал Є.О), тенісу настільного (тр.
Віхтюк С.В.), важкої атлетики (тр. Тимчик М.Д.), легкої атлетики (тр.
Бондарчук О.С., Вальковський С.О., Лозовик М.П.), карате-до (тр. Станіслав
С.В.) та боксу (тр. Гудєєв М.Д.). Протягом жовтня – грудня проводився
моніторинг відвідування учнями занять з усіх видів спорту, в результаті чого
отримано такі результати : заняття з фотболу та волейболу відвідують 90 %
дітей від середньоспискової чисальності , заняття з важкої атлетики 80 %
дітей, тенісу та карате 70 % дітей, легкої атлетики 65 % дітей, боксу 55 %
дітей.
В учнів Летичівської ДЮСШ є певні спортивні досягнення. 1 місце
серед міст та районів у чемпіонаті Хмельницької області з легкої атлетики, 4
місце з футболу Спартакіади ДЮСШ системи освіти серед 26 ДЮСШ
системи освіти, Андрій Грищук – чемпіон Хмельницької області з легкої
атлетики зі штовхання ядра, Анна Карачун – ІІІ місце у чемпіонаті
Хмельницької області з легкої атлетики (біг 200 м. та 400 м.), Максим
Білоконь – ІІІ місце у чемпіонаті Хмельницької області з легкої атлетики (біг
100 м.), Вікторія Коломієць – ІІІ місце у чемпіонаті Хмельницької області з
важкої атлетики; Олександр Крутих І місце у ката та ІІІ в командному
куміте Відкритого турніру «Місто Лева» з карате-до, Артем Войченко І
місце у куміте, а Юрій Безкоровайний здобув у куміте друге місце
Відкритого турніру «Місто Лева» з карате-до, Вадим Кицюк – ІІІ місце в
обласному турнірі з легкої атлетики, присвяченому Козацтву Запорізькому зі
штовхання ядра (м. Кам’янець-Подільський).

Внутрішкільна документація ведеться на задовільному рівні,
відповідно до вимог Положення про ДЮСШ.
Тренерська рада спортивної школи проводиться 1 раз в квартал згідно
річного плану роботи, що задокументовано у відповідних протоколах згідно
вимог Положення про ДЮСШ.
Протягом 2016-2017 років проведено касових видатків по Летичівській
ДЮСШ на суму 1718,6 тис.грн., з них:
- виплачено заробітної плати з нарахуваннями - 1122,4 тис.грн.;
- придбанно будівельних матеріалів обладнання та інвентаря на суму
392,7 тис.грн., (господарські та будівельні матеріали – 208,94 тис.грн.,
придбанно вогнегасників 0,4 тис.грн., придбанно 10 матів
гімнастичних – 19,4 тис.грн., придбанно меблів - 11 тис.грн., дзеркало –
4,5 тис.грн., замінено двері у ДЮСШ на суму 8,94 тис.грн., придбано
спортивний інвентар, футбольні м’ячі, стійки, бар’єри футбольні,
бар’єри легкоатлетичні, шиповки легкоатлетичні на загальну суму
49,06 тис.грн., футзальні м’ячі на суму 2,74 тис. грн., спортивний
інвентар для боксу на суму 30,1 тис. грн., планку з стійками для
стрибків у висоту, скакалки, штангетки, рукавиці для карате-до на суму
32 тисячі грн., придбані в 2016 році набори для шахів в які входять10
столів, 20 стільців, 5 годинників, 5 комплектів фігур на загальну суму
25,6 тис.грн. передано в Летичівський НВК №2)
- придбано обладнання і предмети довгострокового користування на
суму 46,3 тис.грн. (газонокосилка 12,3 тис.грн., 4 тенісних столи - 34
тис.грн)
- надано послуг на суму 82,5 тис.грн. (проведення поточного ремонту
спортивного залу стадіону «Колос» - 56,4 тис.грн, виконано роботи по
укладанню каналізації (кошторисна вартість – 9,5 тис. грн.). послуги
страхування, вивезення твердих побутових відходів, оплата інших
послуг 16,6 тис.грн.)
Хмельницькою обласною федерацією футболу придбано форму для
молодшої вікової групи футболу.

