
ЗВІТ 

директора  

ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» 

Новак Алли Олександрівни за 2021р. 

Фінансово-господарська діяльність 

         Училищу було затверджено кошторис видатків по загальному фонду 

на 2021рік у сумі: 64 732 248.00грн., а саме: 

КЕКВ 2100 – оплата праці і нарахування 

 на заробітну плату   –42 622 910.00грн.; 

КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання –831 238.00грн.; 

КЕКВ 2220 - медикаменти    -  433500,00 грн.; 

КЕКВ 2230 – продукти харчування  –2714300.00грн.; 

КЕКВ 2240 – оплата послуг  –1500000.00грн.; 

КЕКВ 2270 – комунальні послуги  –9248400.00грн.; 

КЕКВ 2720 – стипендія  –6847800.00грн.; 

КЕКВ 2730 – матеріальна допомога сиротам при 

працевлаштуванні, придбання літератури  –534100.00грн.; 

 

     Училище має надходження коштів в 2021 р. по спеціальному фонду 

на суму – 2479499,67 грн. і залишок коштів на 01.01.2021 р. –  596599,69 

грн., а саме: 

– оренда приміщень  –568313,02грн.; 

–  50 % з/п здобувачів освіти – 1386697,51грн.; 

     –  за проживання в гуртожитку – 153222,63грн.; 

–  послуги – ремонтні роботи –  22000,00 грн; 

– послуги – оплата за проведення екзаменів незайнятого населення – 

325023,52 грн.; 

–відшкодування  за пошкоджене майно – 6140,00 грн.; 

– послуги по практичному навчанню  –  9637,21 грн.; 

– за документи про освіту та ліцензію – 3790,50 грн.; 

– надходження від здачі металобрухту – 4675,28 грн. 

       Витрачені кошти спеціального фонду на суму 1891286,92грн., а саме: 

       КЕКВ 2100 – нарахована з/п працівникам 

 з нарахуваннями –  317014,03 грн.; 

КЕКВ 2210 – придбання матеріалів, обладнання, інвентаря–                                                                       

–  541477,92 грн ;                                      

КЕКВ 2220 – медикаменти та перевязувальн іматеріали –10575,22грн.; 

     КЕКВ 2240 – оплачені послуги (охорона, абонплата за телефони, вивіз 

сміття, дезінсекція, обслуговування годинників, заправка картриджів та інше)

 – 423006,49 грн.; 

КЕКВ 2270 – оплачені комунальні послуги (теплопостачання, 

водопостачання,електроенергія) –545247,55грн.; 



КЕКВ 2282 – оплата за навчання –5390,00 грн.; 

КЕКВ 2700 – соціальне забезпечення – 1184,08 грн.; 

КЕКВ 2800 – інші видатки (судовісанкції, податок на землю, збір за 

спеціальне використання води) – 5625,13грн.; 

КЕКВ 2250 – відрядження                                    – 950,58грн; 

КЕКВ 3132 – капітальний ремонт                         – 42000,00 грн. 

             Надходження за рахунок благодійних внесків дорівнює в сумі –

321713,07 грн., і залишок коштів на 01.01.2021    –  239676,28 грн. 

             Використані надходження благодійних внесків на суму – 

392097,90 грн., а саме: 

КЕКВ 2210 – придбано господарські товари, миючі засоби, 

електротовари, студентські квитки та ін.        - 51517,60грн.; 

КЕКВ 2240 – за надані послуги (поточний ремонт:  з влаштування 

натяжної стелі в конференц залі вул. Бастіонна, 9 та в навчальному 

корпусі по вул. Маричанській,4, заміна кабеля, повірка манометрів, 

прибирання приміщень) - 190524,79 грн.; 

КЕКВ 2275 вивезення великогабаритного сміття  –– 7612,80грн.; 

КЕКВ -3132 капітальний ремонт - 142442,71 грн. 

          Станом на 01.01.2022р. заборгованість по заробітній платі, стипендії, 

харчуванню здобувачів освіти , за комунальні послуги відсутня. 

Освоєння коштів 

КЕКВ План Освоєння Залишок 

2210 831238,00 831044,72 193,28 

2220 433500,00 433500,00 0 

2240 1500000,00 1223619,33 276380,67 невиконаний поточний 

ремонт лабораторії озеленення  

3110 234500,00 229767,96 4732,04 

3132 2697000,00 2693057,48 3942,52 

Всього 5696238,00 5410989,49 285248,51 

 

  



Заходи по капітальному і поточному ремонтах у 2021 році 

№

п/п 

Назва робіт Од. вим. 

(м2,м/п,  

шт.) 

К-сть Обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

Бюджет Спецфонд 

1 3 4 5 7 8 

 вул. Маричанська, 4 

1 Капітальний ремонт харчоблока м2 124 760,0 
 

2 Капітальний ремонт трубопроводу 

гарячого та холодного 

водопостачання 

м.п. 610 436,6 
 

3  Заміна вікон у навчальному корпусі м2 270,3 1277,3 
 

4 Заміна вікон у навчальному корпусі 

та майстерні 

м2 65,7 219,2 69,2 

5 Поточний ремонт ганку з 

улаштуванням пандусу та 

встановленням вхідної групи 

шт. 1 897,1  

6 Поточний ремонт по заміні кабеля м 390 148,2 5,8  

7 Заміна аварійної ділянки 

каналізаційних труб  

м 3,6 
 

7,1 

8 Влаштування натяжної стелі в 

навч.корпусі 

м2 115,0  59,4  

9 Заміна підвіконня шт. 1  1,0 

10 Поточний ремонт 

металопластикових дверей в 

навчальному корпусі 

м2 4,1 
 

4,9 

11 Поточний ремонт кабінетів м2 94 
 

98,0 

12 Поточний ремонт коридорів  І і ІІ 

поверхів 

м2 224 
 

40,0 

13 Поточний ремонт кімнат у 

гуртожитку 

м2 64 
 

28,4 

         вул. Бастіонна, 9 

14. Заміна вікон у навчальному корпусі м2 17,93 
 

58,0  

15. Капітальний ремонт по установці 

дверей в конференцзалі 

м2 3,5 
 

16,5  



16 Капітальний ремонт по заміні 

дверей на металопластикові в 

кабінетах  

м2 7,3  40,7  

17 Поточний ремонт з влаштування 

натяжної стелі в конференцзалі 

м2 82,7  43,1  

18 Поточний ремонт з влаштування 

натяжної стелі в кабінетах  

м2 102,7  69,5  

19 Поточний ремонт конференц залу м2 96,4  82,6 

20 Поточний ремонт студії 

відеомонтажу 

м2 32,4  27,2 

21 Поточний ремонт кабінету м2 102,7  71,2 

вул. Болсуновська, 31/37 
    

22. Поточний ремонт покрівлі 

майстерні  

м2 30,0 21,8 
 

23 Поточний ремонт коридору ІІ 

поверху 

м2 95,4 
 

24,6 

 

Загальноосвітня підготовка:  

Конкурс з української мови та літератури імені Петра Яцика   - ІV місце. 

Участь у ХІ Всеукраїнській інтернет - олімпіаді «Осінь 2021» (платформа «На 

урок»)  з української мови та літератури : 

- диплом  ІІ ступеня   -   2 здобувачі освіти ;  

- диплом ІІІ ступеня    -   3 здобувачі освіти . 

 Участь у  олімпіаді з інформатики : 

- диплом І ступеня  -  2 здобувачі освіти; 

- диплом ІІ ступеня  - 3 здобувачі освіти; 

- диплом ІІІ  ступеня – 2 здобувачі освіти. 

 Участь в олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін на базі Київського 

педагогічного університету імені Грінченка.    

-  Кабінет англійської мови ІІ місце; 

- Pisa   

• ІІ місце у міському огляді-конкурсі на кращий кабінет з предмету 

"Англійська мова"  

• участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів, яка підтримується 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, PISA-2022. 

Професійно-практична підготовка 



 І місце у міському конкурсі фахової майстерності за професією 

«Штукатур» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва  

 ІІ індивідуальне та V командне місця у конкурсі фахової майстерності 

з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»  

 І та ІІІ місця у міському конкурсі фахової майстерності за професією 

«Електрогазозварник» серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва  

 

  Професійно-практична підготовка  

Позаурочна та виховна робота за 2021 р.  

- міський конкурс "ARTWORK ЗПО -2021"серед здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно - технічної) освіти у номінації  "Декоративно – 

прикладне мистецтво" - II місце; 

- краєзнавчий онлайн-конкурс  «Моє Голосієво» у номінації   « Кращий 

дослідницький проєкт»  - подяка; 

-  міський конкурс рефератів на тему: "Цивільно-військове співробітництво як 

фактор консолідації українського суспільства" серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти міста Києва  - III місце; 

- міський фотоконкурс «Моя незалежна Україна» - I, III місця; 

- міські літературні конкурс та вечір ''Шляхами класики'', «Душа поезії» -

подяки учасників; 

- міські квести «Козацькими стежками», «Вісім митттєвостей незалежної 

України» до 30-річчя Незалежності - подяки. 

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 

Спартакіада допризовної молоді: 

- ІІ етап з «Вогневої підготовки» -   ІІІ загально-командне місце,  І місце у 

номінації стрільба з малокаліберної гвинтівки; 

- ІІ етап з військово-спортивного багатоборства - ІІ командне, 7 

індивідуальних призових місць (медалі, дипломи); 

- I етап «Фізична підготовка – Xмісце (загальнокомандне); 

- II етап «Теоретична підготовка - міський конкурс рефератів до Дня 

Збройних сил України - I і III місця; 



- Змагання відкритого Суперкубку з кульової стрільби серед районних 

організацій ТСО міста Києва - І-е командне, I-індивідуальні місця – 2 

здобувачі освіти. 

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ 

- міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Творче джерело 2021» 

-   III місце «Хореографічний жанр»; 

- міський конкурс «Подих часу 2021»  - подяка; 

- міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Творче джерело 2021»  

подяка хореографічному колективу; 

- міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Творче джерело-2021»  

- подяка вокальному колективу - два III-х місця у номінації «солісти» та 

«Музичний дуєт»; 

- гурток декоративного мистецтва «Коза Рогоза» - І-місце та подяку серед 

гуртків народної творчості від Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації спільно з Київським міським центром народної 

творчості та культурологічних досліджень ,  учасники - I,II,III місця. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

- створено інформативні профорієнтаційні ролики за професіями; рекламні 

ролики позаурочної роботи закладу освіти; 

- створено онлайн-екскурсію щодо ознайомлення з матеріально-технічною 

базою закладу освіти (навчальнікорпуси, майстерні); 

- систематичне оновлення матеріалів на сайті закладу освіти та соціальних 

мережах; 

- розробка тестів та  тренінгів щодо визначення пріоритетів у виборі 

майбутньої  професії для абітурієнтів в умовах дистанційної вступної кампанії; 

- підготовлені та розіслані профорієнтаційні листи до ЗОШ м. Києва та 

приміської зони; 

- створення та систематичне оновлення інформації про заклад освіти у мережі 

«Facebook» - група «Вступ КРВПУБ»; 

- проведення онлайн Днів  відкритих дверей для здобувачів освіти ЗОШ м. 

Києва та приміської зони. 

Співпраця з громадськими організаціями з питань профілактики 

девіантної  поведінки та боротьби зі шкідливими звичками: 

- робота з громадськими організаціями у дистанційному форматі; 

- співпраця з соціальними та районними службами у справах дітей , Центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  (лекції з педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти, тренінги, індивідуальні бесіди),  



- правоосвітницька бесіда від громадської спілки Міжнародної 

антинаркотичної асоціації; 

- участь практичного психолога, соціального педагога закладу освіти в  

онлайн-семінарах, вебінарах  для практичних психологів, організованих 

фахівцями Українського інституту психотерапії залежностей (за співпрацею з 

Київським міським центром соціальних служб); 

- співпраця з Клінікою «Дружня до молоді» ( філія Голосіївського р-ну);  

- співпраця з бібліотекою для юнацтва ім. М. Некрасова Голосіївського району 

м. Києва (бібліотечні уроки, тематичні виставки, зустрічі з цікавими людьми). 

 

 


