
6. Освіта 
 

Стратегічною ціллю освіти протягом 2017 року було формування духовно 

багатого, інтелектуально розвинутого та психічно здорового покоління, збереження і 

реалізація потенціалу освіти на рівні розвинутих країн. 
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 10 шкіл, 1 ліцею, 11 

навчально-виховних комплексів, з них 10 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК “гімназія - 

ЗОШ І ступеню”. Фактично кількість учнів складає 4380 осіб (потужність денних 

загальноосвітніх шкіл - 9068 учнівських місць). 
У 23 дошкільних закладах (13 дитячих садів та 10 НВК) навчається і 

виховується 1364 дитини дошкільного віку. Черга серед дітей в дошкільні навчальні 

заклади відсутня. Протягом року Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та ДНЗ с. 

Новоселівка були реорганізовані в Новоселівський навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”. 
У відділі освіти діє одна позашкільна установа - Центр позашкільноі освіти, у 

якому навчаються 1400 учнів у 82 групах. Витрати на його утримання, в звітному 

періоді, склали 1872,5 тис. грн. 
Протягом 2017 року в галузі освіти міста: 
- на забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів направлено 2020,8 тис. 

грн. та дітей, що залишилися без батьківської опіки, дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 339,7 тис. грн.; 
- збережена мережа дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами - 

3592,9 тис. грн.; 
- підвищило кваліфікацію 66 педагогічних працівників; 
- до міського банку обдарованих дітей внесено 381 учень. 
З метою забезпечення рівних умов для навчання учнів у сільській місцевості, для 

отримання повної загальної середньої освіти, здійснюється підвіз учнів до шкіл. 

Кількість учнів, для яких організовано підвіз, складає 752 особи та вчителів - 91 особа. 

З 1 вересня, в зв'язку із закриттям на капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 5, 

283 учня та 31 вчитель централізовано підвозяться до Дробишевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  
Основними шляхами економії бюджетних коштів визначені: економія 

енергоносіїв, оптимізація мережі закладів освіти, здача в оренду вільних приміщень, 

залучення додаткових джерел фінансування. Протягом 2017 року отримано 109,6 тис. 

грн. додаткових коштів від здачі в оренду вільних приміщень (2016 рік - 88,7 тис. грн.). 

Також були отримані гранти та подарунки на суму 2591,5 тис. грн. (2016 рік - 2647,2 

тис. грн.), батьківська плата за харчування у сумі 2138,0 тис. грн. (2016 року - 2116,9 

тис. грн.) та надходження від реалізації майна у сумі 56,8 тис. грн. (2016 рік - 17,3 тис. 

грн.). 
Протягом 2017 року здійснювалась робота за надання повної та якісної освіти 

дітям з особливими потребами. Кількість дітей - інвалідів складає 94 особи. 
В загальноосвітніх навчальних закладах існує потреба в заміні застарілих 

комп’ютерів. 

 

 

 

 

 

 
Інформація 



про наявність комп’ютерної техніки по загальноосвітнім закладам  

 
Найменування закладів Кількість ЕВМ Кількість учнів 
Ліцей 47 120 
Гімназія  45 368 
ЗОШ № 1 9 81 
ЗОШ № 2 41 678 
ЗОШ № 3 13 408 
ЗОШ № 4 89 831 
ЗОШ № 5 27 290 
ЗОШ с. Дробишево 47 244 
ЗОШ с. Кіровськ 25 290 
ЗОШ с.Новоселівка 12 119 
ЗОШ с.Ямпіль 13 165 
ЗОШ с. Ярова 23 155 
ЗОШ с.Нове 8 80 
ЗОШ с.Рубці 8 162 
УВК с.Терни 8 67 
ЗОШ с.Шандриголове 10 136 
ЗОШ с.Рідкодуб 9 40 
ЗОШ с.Закітне 9 24 
ЗОШ с.Торське 32 149 
НВК с. Коровій Яр 4 52 
НВК с.Лозове 10 37 
ЗОШ с.Олександрівка 4 18 
Всього 493 4380 

 
Протягом 2017 року були розроблені проектно-кошторисні документації для 

проведення капітальних ремонтів: 
• по робочому проекту “Енергозберігаючі заходи в Новоселівському НВК 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” на суму 14017 

грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт будівлі дошкільного 

навчального закладу с-ща Ярова” на суму 49982 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт Ямпільського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад” на суму 49914 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Лиманської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 2 за адресою: вул. Пушкіна, 13-а, м. Лиман, Донецька область” 

(футбольне поле) на суму 19268 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Лиманської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 за адресою: вул. Пушкіна, 13-а, м. Лиман, 

Донецька область” на суму 15235 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Зарічненської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. Гагаріна, 3, смт. Зарічне, 

Лиманський район, Донецька область” (футбольне поле) на суму 6885 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Дробишевської 



загальноосвітньої школи I-III за адресою: вул. Пушкіна, 28-а, смт. Дробишеве, 

Лиманський район, Донецька область” (футбольне поле) на суму 6885 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Лиманської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: вул. Петропавлівська, 72, м. 

Лиман, Донецька область” на суму 5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Дробишевської 

загальноосвітньої школи I-III за адресою: вул. Пушкіна, 28-а, смт. Дробишеве, 

Лиманський район, Донецька область” на суму 5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Лиманського 

НВК "гімназія-загальноосвітній навчальний заклад I ступеню" за адресою: вул. 

Незалежності, 44, м. Лиман, Донецька область” на суму 5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Лиманського 

ліцею за адресою: вул. Констянтина Гасієва, 4-а, м. Лиман, Донецька область” на суму 

5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Лиманської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 за адресою: вул. Театральна, 72, м. Лиман, 

Донецька область” на суму 5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям з тренажерами, розміром 7х17 метри, на території Торського НВК 

"загальноосвітня школа I-III - дошкільний навчальний заклад" за адресою: вул. 

Роднікова, с. Торське, Лиманський район, Донецька область” на суму 5746 грн.; 
• по робочому проекту “Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Лиманської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 3 (футбольні поля)” на суму 19268 грн.; 
• по робочому проекту «Капітальний ремонт огорожі для 

Олександрівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеню - 

дошкільний навчальний заклад” на суму 23755 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт будівлі Коровоярського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” на суму 33875 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ДНЗ № 6” на суму 47735 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт систем водопостачання та 

вовдовідведення будівлі Лиманського дошкільного навчального закладу № 2” на суму 

20052 грн.; 
• по робочому проекту “Реконструкція відкритого спортивного майданчику 

зі штучним покриттям, розміром 38х20 метрів, на території Лиманського НВК 

“гімназія-загальноосвітній навчальний заклад І ступеню» за адресою: вул. 

Незалежності, 44, м. Лиман, Донецька область” на суму 18820 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт скатної покрівлі дошкільного 

навчального закладу № 3” на суму 48926 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт фасаду дошкільного 

навчального закладу № 3” на суму 49843 грн.; 
• по робочому проекту “Енергозберігаючі заходи в навчально-виховному 

комплексі “гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеню»: капітальний 

ремонт покрівлі з утепленням” на суму 49764 грн; 



• по робочому проекту “Капітальний ремонт покрівлі Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів” на суму 49636 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт Ярівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (заміна вікон та інші роботи)” на суму 27947 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт Олександрівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний 

заклад" Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Шевченка, 10, с. 

Олександрівка, Лиманський район, Донецька область” на суму 14771 грн.; 
• по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі Лозівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад", який розташований за адресою: Донецька область, с. Лозова, вул. 

Шкільна, буд. 1" на суму 20212 грн ; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4” на суму 23138 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” с-ща 

Нове (заміна вікон та дверей)” на суму 49911 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт по утепленню трубопроводу з 

опалення ДУ100, розташованого у дворі Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеню” на суму 9989 грн.; 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у 

м. Лиман” на суму 10152 грн. 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт водопроводу та каналізації у 

навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" с-ща Нове” на суму 1080 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт (опалення “тепла підлога” в 

кімнатах 6,9,12,20,23,25) ДНЗ № 6 м. Лиман” на суму 17300 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт будівлі дошкільного 

навчального закладу з заходами термомодернізації , розташованого за адресою : селище 

Зарічне, вул. Гагаріна, 5” на суму 156913 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 у м. Лиман” (коригування) на суму 

46090 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 у м. Лиман” (коригування)” на суму 

36413 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 у м. Красний Лиман” (коригування)” 

на суму 108260 грн.; 
• по робочому проекту: “Реконструкція системи опалення Новоселівського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню-дошкільний 

навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. 

Шкільна, 1, смт. Новоселівка, Лиманський район, Донецька область» на суму 29719 

грн.; 
• по робочому проекту: “Реконструкція системи опалення Лиманського 

навчально-виховного комплексу “Гімназія-загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню» Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Незалежності, 

44, м. Лиман, Донецька область” на суму 31581 грн.; 
• по робочому проекту: “Реконструкція системи теплопостачання, з 

установленням модульної котельні на альтернативних видах палива, дошкільного 

навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської ради Донецької області за 



адресою: вул. Слобожанська, 39,смт. Дробишеве, Лиманський район, Донецька 

область” на суму 41763 грн.; 
• по робочому проекту: “Реконструкція системи опалення дошкільного 

навчального закладу № 4 Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. 

Привокзальна, 7-а, м. Лиман, Донецька область” на суму 26585 грн.; 
• по робочому проекту: “Реконструкція з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м. Лиман” (коригування) на суму 42942 грн.; 
• по робочому проекту: “Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 

відділу освіти Лиманської міської ради” на суму 49927 грн. 
• по робочому проекту “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів” на суму 297980 грн. 

 
Протягом року були отримані подарунки за рахунок коштів ЮНІСЕФ на суму 

1664,6 тис. грн., а саме: 
• стелажі для ДНЗ № 10 на суму 26,1 тис. грн.; 
• спортивний інвентар для ЗОШ № 4 на суму 100,7 тис. грн.; 
• спортивний інвентар для Дробишевської ЗОШ на суму 79,4 тис. грн.; 
• спортивний інвентар для ЗОШ № 2 на суму 93,6 тис. грн.; 
• шкільні меблі для Торського НВК на суму 298,3 тис. грн.; 
• шкільні меблі для Ліцею на суму 135,6 тис. грн.; 
• спортивний інвентар та форма для ЗОШ № 2 на суму 5,5 тис. грн.; 
• спортивний інвентар та форма для Дробишевської ЗОШ на суму 5,5 тис. 

грн.; 
• шкільні меблі для ЗОШ № 3 на суму 427,9 тис. грн.; 
• шкільні меблі для ЗОШ № 4 на суму 412,0 тис. грн.; 
• меблі для дошкільного навчального закладу с. Ярова - 80,0 тис. грн. 
Представниками КНР через Департамент освіти та науки Донецької обласної 

державної адміністрації були передані персональні комп'ютери у кількості 15 одиниць 

на суму 176,4 тис. грн. 
За рахунок бюджету ОТГ були проведені частково капітальні ремонти та 

оновлення матеріально-технічної бази по наступним закладам: 
- оновлення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу № 6 

на суму 378,6 тис. грн.; 
- енергозберігаючі заходи в Новоселівському НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад” на суму 457,4 тис. грн.; 
- капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 6 на суму 

1272,8 тис. грн.; 
- реконструкція відкритого спортивного майданчику зі штучним покриттям, 

розміром 42х22 метри, на території Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№3 (футбольні поля) на суму 202,3 тис. грн.; 
- реконструкція відкритих спортивних майданчиків зі штучним покриттям на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів (футбольні поля) на суму 606,9 тис. грн.; 
- реконструкція відкритих спортивних майданчиків зі штучним покриттям на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів на суму 970,5 тис. грн.; 
- придбання шести шкільних автобусів на суму 8982,0 тис. грн.; 
- капітальний ремонт огорожі дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве 

на суму 182,8 тис. грн.; 
- придбання автомобіля спеціального призначення для забезпечення гарячим 

харчуванням учнів на суму 248,4 тис грн.; 
- капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу с-ща Ярова на 

суму 271,1 тис. грн.; 



- капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 10 на суму 

342,1 тис. грн.; 
- придбання акустичної системи для Коровоярського НВК на суму 11,4 тис. грн.; 
- придбання пральної машини для Новоселівського НВК на суму 8,4 тис. грн.; 
- капітальний ремонт по утепленню трубопроводу з опалення ДУ100, у дворі 

Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню - 146,1 тис. грн.; 
- придбання морозильної ларі для Новоселівського НВК - 6,7 тис. грн.; 
- придбання електричної плити для Ліцею на суму 13,0 тис. грн.; 
- придбання електричної плити для Дробишевської ЗОШ на суму 16,2 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази Торського НВК на суму 184,9 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази Лозівського НВК на суму 25,6 тис. грн.; 
- металопластикові вироби для ЗОШ № 4 на суму 30,1 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ с. Рубці на суму 124,2 тис. грн.; 
- придбання трактору для Зарічненської ЗОШ на суму 494,7 тис. грн.; 
- реконструкція відкритого спортивного майданчику зі штучним покриттям, 

розміром 38х20 метрів, на території Лиманського НВК “гімназія - загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеню” на суму 325,5 тис. грн.; 
- капітальний ремонт водопроводу та каналізації у НВК с-ща Нове - 46,9 тис. 

грн.; 
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Рубцівської ЗОШ - 362,6 тис. грн.; 
- капітальний ремонт скатної покрівлі ДНЗ № 3 на суму 1207,9 тис. грн.; 
- придбання лінгафонних кабінетів, кабінетів хімії та цифрових лабораторій для 

кабінетів фізики на суму 4062,1 тис. грн.; 
- енергозберігаючі заходи в НВК Гімназія: капітальний ремонт покрівлі з 

утепленням на суму 1263,2 тис. грн.; 
- капітальний ремонт Ярівської ЗОШ на суму 1224,5 тис. грн.; 
- капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення будівлі 

дошкільного навчального закладу № 2 на суму 275,0 тис. грн.; 
- реконструкція системи теплопостачання дошкільного навчального закладу с-

ща Дробишеве з установленням модульної котельні - 496,8 тис. грн.; 
- придбання меблів для централізованої бухгалтерії на суму 34,3 тис. грн.; 
- придбання ноутбуків для дошкільних навчальних закладів - 179,9 тис. грн.; 
- придбання побутового приладдя для Дробишевської ЗОШ - 77,6 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ № 1 на суму 115,6 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ с. Зарічне на суму 32,5 тис. грн.; 
- придбання холодильників для ДНЗ с. Шандриголове та ЗОШ с. Шандриголове 

на ювілей - 13,7 тис. грн.; 
- придбання холодильника для ДНЗ с. Зарічне - 6,9 тис. грн.; 
- придбання мультимедійного проектору для ЗОШ № 3 на суму 14,9 тис. грн.; 
- придбання обладнання для харчоблоку Дробишевської ЗОШ - 139,0 тис. грн.; 
- капітальний ремонт огорожі Коровоярського НВК на суму 99,1 тис. грн.; 
- придбання холодильника для ДНЗ № 10 на суму 7,3 тис. грн.; 
- оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ № 2 на суму 48,6 тис. грн.; 
- придбання плазмового телевізору для ДНЗ № 7 на суму 18,1 тис. грн.; 
- придбання проектору для Торського НВК на суму 14,9 тис. грн. 
Ресурсне забезпечення. 
Загальна сума витрат на реалізацію заходів щодо розвитку освіти протягом в 

2017 році склала 44391,5 тис. грн.  
Виконувались програми: 

• “Робота з обдарованою молоддю” - 116,5 тис. грн.; 

• “Шкільний автобус” - 2680,8 тис. грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконання основних показників 
економічного і соціального розвитку освіти 

за 2017 рік 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік 

програма на 

рік 

фактичне 

виконання за  

12 місяців 

2017 року 

фактичне виконання, % 

до програми на 

2017 рік 

до відповідного 

періоду 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість дошкільних закладів (на кінець року) одиниць 23 23 23 100,0 100,0 

         в них:       

         місць одиниць 1310 1330 1290 97,0 98,5 

         дітей осіб 1373 1374 1364 99,3 99,3 

Черга до дошкільного закладу осіб - - - - - 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 

місць  
осіб 105 103 106 102,9 101,0 

Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання 

мережі дошкільних заходів 

грн. на 1 

особу 
13923,56 16855,17 24458,08 145,1 175,7 

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року) одиниць 22 22 22 100,0 100,0 

         в них:       

         учнівських місць уч.місць 9068 9068 9068 100,0 100,0 

         учнів осіб 4250 4506 4380 97,2 103,1 

        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну % - - - - - 

Питома вага учнів, які навчаються українською мовою % 74,3 72,1 74,5 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі 

закладів освіти 

грн. на 1 

особу 
12579,09 16672,93 21048,08 126,2 167,3 

Наявність шкільних автобусів одиниць 9 9 15 166,7 166,7 

Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені 

загальноосвітні навчальні заклади 
осіб - 11 9 81,8 - 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми 

навчання, що використовують в навчальному процесі 

комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет  

% - 100,0 100,0 - - 

 



Виконання заходів 

щодо розвитку освіти Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат 

Всього У тому числі за рахунок коштів: 

державний 

бюджет  

місцевих бюджетів підприє

мств 

Інші 

джерела 

 

облас-

ного 

бюджет

у 

бюджетів 

міст і 

районів 

1 Збереження мережі дошкільних 

навчальних закладів з логопедичними 

групами 

Протягом 

року 

Відділ освіти 3778,2 

3592,9 

- - 3778,2 

3592,9 

- - Створення умов для 

отримання якісної 

дошкільної освіти всім 

дітям з вадами мови 

2 Забезпечення повноцінного 

збалансованого харчування дітям 

дошкільного віку в дошкільних 

закладах 

Протягом 

року 

Відділ освіти 3810,4 

2809,2 

 

- - 1889,0 

1642,1 

- 1921,4 

1167,1 

Покращення умов для 

отримання якісної 

дошкільної освіти 

3 Забезпечення повноцінного 

збалансованого харчування дітям 

дошкільного віку в дошкільних 

відділеннях навчально-виховних 

комплексах 

Протягом 

року 

Відділ освіти 624,4 

451,6 

- - 382,5 

255,7 

- 241,9 

195,9 

Покращення умов для 

отримання якісної 

дошкільної освіти 

4 Забезпечення гарячим харчуванням  

учнів 1-4 класів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 2560,9 

2020,8 

- - 2560,9 

2020,8 

- - Покращання умов навчання 

в середніх загальноосвітніх 

закладах міста 

5 Забезпечення гарячим харчуванням  

дітей-сиріт та дітей,що залишилися 

без батьківської опіки, дітей з 

малозабезпечених сімей в ЗОШ 

 

Протягом 

року 

Відділ освіти 463,8 

339,7 

- - 463,8 

339,7 

- - Покращання умов навчання 

в середніх загальноосвітніх 

закладах міста 



6 Забезпечення підвозу учнів до місця 

навчання 

 

Протягом 

року 

Відділ освіти 3006,5 

2680,8 

 

- - 3006,5 

2680,8 

 

- - Створення умов у сільській 

місцевості для здобуття 

повної загальної  середньої  

освіти  учнів 

7 Послуги  по підключенню до мережі 

Інтернет 

Протягом 

року 

Відділ освіти 8,9 

7,3 

- - 8,9 

7,3 

- - Створення умов для 

впровадження нових форм 

навчання та  отримання 

більш  якісних знань 

8 Виплата стипендій обдарованим дітям  Протягом 

року 

Відділ освіти 18,0 

18,0 

- - 18,0 

18,0 

- - Створення умов для 

реалізації та розвитку 

природних здібностей 

дитини 

9 Програма «Робота з обдарованою 

молоддю», у тому числі 

Протягом 

року 

Відділ освіти - - - - - - Створення умов для 

реалізації та розвитку 

природних здібностей 

дитини 

 - проведення міського свята «Свято у 

мера» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 16,0 

16,0 

- - 16,0 

16,0 

- -  

 - обласні та всеукраїнські предметні 

олімпіади 

Протягом 

року 

Відділ освіти 4,6 

1,0 

- - 4,6 

1,0 

- -  

 - проведення конкурсів, виставок, 

фестивалів, тощо 

Протягом 

року 

Відділ освіти 97,5 

97,5 

- - 97,5 

97,5 

- -  

 - конкурс обдарованих дітей 

дошкільного віку "Веселкова 

академія" 

Протягом 

року 

Відділ освіти 2,0 

2,0 

- - 2,0 

2,0 

- -  

10 Програма « Вчитель » . Нагородження 

працівників відділу освіти до Дня 

працівників освіти. Нагородження 

протягом року вчителів відповідно до  

результатів роботи. 

Протягом 

року 

Відділ освіти 43,5 

43,5 

- - 43,5 

43,5 

- - Створення умов для 

впровадження нових форм 

навчання та  отримання 

більш  якісних знань 



11 Забезпечення навчання учнів по 

індивідуальній формі навчання в 

зв'язку з малою наповнюваністю 

класів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 1503,9 

1410,2 

857,1 

785,6 

- 646,8 

624,6 

- - Створення умов для 

здобуття якісної загальної 

освіти всім учням 

12 Забезпечення навчання учнів по 

індивідуальній формі навчання за 

станом здоров'я 

Протягом 

року 

Відділ освіти 469,5 

469,2 

469,5 

469,2 

- - - - Створення умов для 

здобуття загальної середньої 

освіти всім дітям з різними 

вадами 

13 Забезпечення навчання учнів по формі 

екстернат 
Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 

373,6 

100,0 

373,6 

 

- - - - Створення умов для 

доступності отримання 

середньої освіти 

14 Забезпечення харчуванням дітей на 

пришкільних таборах з денним 

перебуванням 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,4 

88,2 

- - 100,4 

88,2 

- - Створення умов для 

оздоровлення дітей влітку 

15 Забезпечення літнім оз-доровленням 

дітей-сиріт та дітей, зоставшихся без 

батьківської опіки, дітей з 

багатодітних та мало-забезпечених 

сімей  

Протягом 

року 

Відділ освіти 199,0 

199,0 

- - 199,0 

199,0 

- - Створення умов для 

оздоровлення дітей влітку 

16 Захід для дітей – сиріт  «Свято 1 

червня- День захисту дітей» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 13,5 

13,5 

- - 13,5 

13,5 

- - Створення умов для 

реалізації та розвитку 

природних здібностей 

дитини 

17 Матеріальна допомога на придбання 

шкільної та спортивної форми дітям - 

сирітам 

Протягом 

року 

Відділ освіти 80,0 

67,5 

- - 80,0 

67,5 

- - Виконання Постанови КМУ 

№ 226 від 05.04.96 року 

18 Виплата допомоги дітям-сиротам, 

яким виповнилося 18 років 
Протягом 

року 

Відділ освіти 41,7 

30,8 

- - 41,7 

30,8 

- - Виконання Постанови КМУ 

№ 823 від 25.08.05 року 

19 Поточне утримання центра 

позашкільної роботи 
Протягом 

року 

Відділ освіти 2272,2 

1872,5 

- - 2272,2 

1872,5 

- - Покращання умов навчання 

в позашкільних закладах 

міста 

20 Підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів ( 66 осіб) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 46,8 

36,2 

- - 46,8 

36,2 

- - Створення умов для 

впровадження нових форм 

навчання та  отримання 

більш  якісних знань 

21 Доставка підручників Протягом 

року 

Відділ освіти 65,7 

37,4 

- - 65,7 

37,4 

- - Покращання умов навчання 

в середніх загальноосвітніх 

закладах міста 



22 Забезпечення фінансування заходів 

щодо охорони праці  
Протягом 

року 

Відділ освіти       Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

 - забезпечення виплат за шкідливі 

умови та роботу з деззасобами 
Протягом 

року 

Відділ освіти 1366,9 

982,9 

 

- - 1366,9 

982,9 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

23 Проведення атестації робочого місця 

кухарів та машиністів з прання та 

ремонту білизни 

Протягом 

року 

Відділ освіти 31,3 

25,1 

- - 31,3 

25,1 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

24 Проходження навчання операторів 

газових котелень та завідувачів 

господарствами 

Протягом 

року 

Відділ освіти 25,2 

19,8 

- - 25,2 

19,8 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

25 Проходження навчання кочегарів 

вугільних котелень 

Протягом 

року 

Відділ освіти 37,1 

41,3 

- - 37,1 

41,3 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

26 Навчання на групу допуску з 

електробезпеки завідувачів 

господарствами та відповідальних осіб 

Протягом 

року 

Відділ освіти 15,4 

15,6 

- - 15,4 

15,6 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

27 Навчання з питань цивільного захисту Протягом 

року 

Відділ освіти 5,3 

4,0 

- - 5,3 

4,0 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

28 Медичний огляд працівників закладів 

освіти (сертифікат психіатра) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 73,6 

- 

- - 73,6 

- 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

29 Придбання трактору для Зарічненської 

ЗОШ 

Протягом 

року 

Відділ освіти 555,0 

494,7 

- - 555,0 

494,7 

 

- - Забезпечення ефективного 

впровадження профільного 

навчання за напрямком 

«Технологія» 

30 Придбання автомобіля спеціального 

призначення для забезпечення 

гарячим харчуванням учнів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 248,4 

248,4 

- - 248,4 

248,4 

- - Покращення умов навчання 

в середніх загальноосвітніх 

закладах міста 

31 Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд педагогічним працівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів 

на виконання програми «Організація 

перевезення працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у сільській місцевості» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 169,6 

102,3 

- - 169,6 

102,3 

- - Виконання статті 14 Закону 

України «Про освіту» та 

створення належних умов 

праці для педагогічних 

працівників 

32 Нагородження переможників у 

конкурсі «На кращу шкільну їдальню» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 50,0 

50,0 

 

- - 50,0 

50,0 

 

- - Виконання програми 

«Дитяче харчування на 

2016-2017 р.» 



33 Реконструкція відкритого спортивного 

майданчику зі штучним покриттям, 

розміром 38х20 метрів, на території 

Лиманського НВК «гімназія-

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню» за адресою: 

вул..Незалежності, 44, м. Лиман, 

Донецька область 

Протягом 

року 

Відділ освіти 960,1 

325,5  

- - 960,1 

325,5 

  

- - Створення сучасних 

дитячих та спортивних 

майданчиків, які 

відповідають вимогам 

безпеки, належне їх 

використання для потреб 

дитячо–юнацького спорту, 

спорту вищих досягнень, 

створення умов для 

впровадження здорового 

способу життя 

34 Розробка проектно-кошторисної 

документації по капітальним 

ремонтам закладів освіти ( ДНЗ № 1, 

ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ДНЗ № 4, ДНЗ№ 

6, ДНЗ № 7, ДНЗ № 8, ДНЗ № 10, ДНЗ 

с. Дробишеве, ДНЗ с. Зарічне, ДНЗ с. 

Ярова, ДНЗ с. Шандриголове,  ЗОШ 

№ 4, Ярівська ЗОШ, НВК «гімназія-

загальноосвітня школа І ступеню», 

Дробишевська ЗОШ, Коровоярський 

НВК, Рідкодубівський НВК, НВК № 1, 

Рубівська ЗОШ, Новоселівський НВК, 

Закітнянська ЗОШ, ЗОШ № 2, НВК с-

ща Нове, Зарічненська ЗОШ, 

Ямпільський НВК, Шандриголівська 

ЗОШ, Тернівський НВК, Торський 

НВК, Лозівський НВК, 

Олександрівський НВК, 

адміністративна будівля) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 1572,1 

1428,7 

- - 1572,1 

1428,7 

- - Покращення умов навчання 

та  безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів, дітей 

дошкільного віку 

35 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 3 у м. 

Красний Лиман 

Протягом 

року 

Відділ освіти 11829,829 

- 

11829,829 

- 

- - - - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

36 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 4 у м. 

Лиман 

Протягом 

року 

Відділ освіти 22607,413 

- 

22607,413 

- 

- - - - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

37 Реконструкція з використанням Протягом Відділ освіти 37697,765 37697,765 - - - - Покращення умов навчання 



заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 2 у м. 

Лиман 

року - - та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

38 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 

Протягом 

року 

Відділ освіти 14286,6 

- 

7200,0 

- 

- 800,0 

- 

- 6286,6 

- 

Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

39 

 

 

Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

Краснолиманського ліцею 

Протягом 

року 

Відділ освіти 2850,4 

- 

- - - - 2850,4 

- 

Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

40 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

Торського НВК 

Протягом 

року 

Відділ освіти 8718,5 

- 

- - - - 8718,5 

- 

Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

41 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

Кіровської ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Протягом 

року 

Відділ освіти 9571,1 

- 

- - - - 9571,1 

- 

Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

42 Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі ДНЗ 

№ 6 

Протягом 

року 

Відділ освіти 2664,4 

- 

2664,4 

- 

- - - - Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

43 Капітальний ремонт будівлі 

дошкільного навчального закладу с-ща 

Ярова 

Протягом 

року 

Відділ освіти 300,0 

271,1 

 

- - 300,0 

271,1 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

44 Встановлення тренажерних 

майданчиків для ЗОШ І-ІІІ ступенів № 

3 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 

- 

- 100,0 

- 

- - - Створення умов для 

впровадження здорового 

способу життя. 

45 Встановлення тренажерних 

майданчиків для ЗОШ І-ІІІ ступенів № 

5 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 

- 

- 100,0 

- 

- - - Створення умов для 

впровадження здорового 

способу життя. 

46 Підвіз учнів до опорної школи для 

здачи ЗНО 

Протягом 

року 

Відділ освіти 30,3 

56,6 

- - 30,3 

56,6 

- - Створення умов у сільській 

місцевості для здобуття 

повної загальної середньої  

47 Підвіз учнів на спортивні змагання  Протягом 

року 

Відділ освіти 9,4 

9,4 

 

- - 9,4 

9,4 

- - Створення умов для 

впровадження здорового 

способу життя. 



48 Проведення атестації робочого місця 

операторів котелень 
Протягом 

року 

Відділ освіти 7,6 

12,4 

- - 7,6 

12,4 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

49 Проведення атестації робочого місця 

спеціалістів (які працюють на 

комп'ютері) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 22,6 

20,3 

- - 22,6 

20,3 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

50 Проведення атестації робочого місця 

підсобних працівників 
Протягом 

року 

Відділ освіти 18,3 

21,2 

- - 18,3 

21,2 

- - Створення умов для безпеки 

життєдіяльності працівників 

51 Придбання пральної машини для 

Новоселівського НВК 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 8,5 

8,4 

- - 8,5 

8,4 

 

 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

52 Капітальний ремонт огорожі  

дошкільного навчального закладу с-ща 

Дробишеве 

Протягом 

року 

Відділ освіти 183,9 

182,8 

- - 183,9 

182,8 

 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

53 Придбання шкільного автобусу Протягом 

року 

Відділ освіти 8982,0 

8982,0 

2100,0 

2100,0 

- 6882,0 

6882,0 

 

- - Створення умов для 

здобуття якісної  

загальної середньої освіти 

54 Реконструкція відкритих спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям на 

базі загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

1419,6 

970,5 

- - 1419,6 

970,5 

 

- - Створення сучасних 

дитячих та спортивних 

майданчиків 

55 Реконструкція відкритих спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям на 

базі загальноосвітніх навчальних 

закладів (футбольні поля) 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

936,0 

606,9 

- - 936,0 

606,9 

- - Створення сучасних 

дитячих та спортивних 

майданчиків 

56 Реконструкція відкритого спортивного 

майданчику зі штучним покриттям, 

розміром 42х22 метри, на території 

Лиманської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 3 (футбольні поля) 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

312,0 

202,3 

- - 312,0 

202,3 

- - Створення сучасних 

дитячих та спортивних 

майданчиків 

57 Капітальний ремонт покрівлі Протягом Управління 1519,7 - - 1519,7 - - Покращення умов навчання 



дошкільного навчального закладу № 6 року капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконок

ому 

1272,8 1272,8 та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

58 Енергозберігаючи заходи в 

Новоселівському НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Громадська 

організація 

«Новоселівсь

кий гурт» 

460,5 

457,4 

- - 460,5 

457,4 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

59 Капітальний ремонт  водопроводу та 

каналізації у навчально-виховному 

комплексі "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" с-ща Нове   

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконок

ому 

47,2 

46,9 

 

- - 47,2 

46,9 

  

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

60 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

ремонт откосів) Рубцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконок

ому 

380,9 

362,6 

- - 380,9 

362,6 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

61 Капітальний ремонт по утепленню 

трубопроводу з опалення ДУ100, 

розташованого у дворі Рубцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконок

ому 

206,3 

146,1 

- - 206,3 

146,1 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

62 Капітальний ремонт  скатної покрівлі 

дошкільного навчального закладу № 3 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

1499,8 

1207,9 

1387,9506 

1207,9 

- 111,8494 

- 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 



63 Капітальний ремонт покрівлі 

дошкільного навчального закладу № 

10 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

344,7 

342,1 

- - 344,7 

342,1 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

64 Придбання сковороди  електричної 

для Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 17,4 

17,4 

- - 17,4 

17,4 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

65 Капітальний ремонт фасаду 

дошкільного навчального закладу № 3 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

му 

330,7 

- 

- - 330,7 

- 

- - Кошти не освоєні 

66 Придбання лінгафонних кабінетів, 

кабінетів хімії та цифрових 

лабораторій для кабінетів фізики 

загальноосвітнім навчальним закладам 

Протягом 

року 

Відділ освіти 4082,4 

4062,1 

4082,4 

4062,1 

- - - - Створення умов для 

здобуття якісної  

загальної середньої освіти 

67 Видання,придбання,зберігання і 

доставка підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 65,6 

4,5 

65,6 

4,5 

- - - - Створення умов для 

здобуття якісної  

загальної середньої освіти 

68 Придбання лічильника тепла з 

монтажом для НВК «Гімназія - 

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню » 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 100,0 - - - - Захід знаходиться в стадії 

реалізації 

69 Енергозберігаючі заходи в навчально-

виховному комплексі «гімназія - 

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню»: капітальний ремонт 

покрівлі з утепленням   

Протягом 

року 

Відділ освіти 1407,5  

1263,2 

996,4 

996,4 

- 411,1  

266,8 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

70 Капітальний ремонт огорожі   для 

Олександрівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня 

щкола І ступеню – дошкільний 

навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматорськ

ого 

міськвиконко

45,6 

- 

- - 45,6 

- 

- - Кошти не освоєні 



му 

71 Оновлення матеріально-технічної бази 

дошкільного навчального закладу № 6  

Протягом 

року 

Відділ освіти 527,1 

378,6 

- - 527,1 

378,6 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

72 Оновлення матеріально-технічної бази 

дошкільного навчального закладу с. 

Рубці  

Протягом 

року 

Відділ освіти 177,1 

124,2 

- - 177,1 

124,2 

 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

73 Капітальний ремонт покрівлі 

Ярівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів 

Протягом 

року 

КП  

Слов'янської 

районної 

ради 

Донецької 

області 

«Управління 

капітального 

будівництва» 

1400,0 

1224,5 

- - 1400,0 

1224,5 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

74 Капітальний ремонт Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(заміна вікон та інші роботи) 

Протягом 

року 

КП  

Слов'янської 

районної 

ради 

Донецької 

області 

«Управління 

капітального 

будівництва » 

700,0 

- 

- - 700,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

75 Придбання морозильної ларі для 

Новоселівського  навчально-

виховного комплексу 

Протягом 

року 

Відділ освіти 6,7 

6,7 

- - 6,7 

6,7 

 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

76 Капітальний ремонт навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» с-ща Нове (заміна 

вікон та дверей) 

Протягом 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Краматор-

ського 

міськвикон-

кому 

691,1 

- 

- - 691,1 

- 

- - Кошти не освоєні 

77 Оновлення матеріально-технічної бази  

Лозівського  навчально-виховного 

комплексу 

Протягом 

року 

Відділ освіти 25,6 

25,6 

- - 25,6 

25,6 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

78 Придбання плити  електричної з Протягом Відділ освіти 13,0 - - 13,0 - - Покращення умов навчання 



духовкою для ліцею року 13,0 13,0 та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

79  Капітальний ремонт будівлі відділу 

освіти, розташованого за адресою вул. 

Незалежності,15 

Протягом 

року 

КП  

Слов'янської 

районної 

ради 

Донецької 

області 

«Управління 

капітального 

будівництва » 

64,0 

- 

- - 64,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

80 Оновлення матеріально-технічної бази  

Торського  навчально-виховного 

комплексу 

Протягом 

року 

Відділ освіти 229,2 

184,9 

- - 229,2 

184,9 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

81 Придбання акустичної системи для 

проведення заходів для 

Коровоярського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 11,4 

11,4 

- - 11,4 

11,4 

- - Покращення умов навчання 

працівників, учнів 

82 Капітальний ремонт систем 

водопостачання та водовідведення 

будівлі дошкільного навчального 

закладу № 2 Лиманської міської ради 

Донецької області за адресою вул. 

Незалежності, 66, м. Лиман, Донецька 

область 

Протягом 

року 

Відділ освіти 303,8 

275,0 

- - 303,8 

275,0 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

працівників, отримання 

дошкільної освіти дітям 

83 Придбання металопластикових 

виробів з фурнітурою для будівлі 

ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 4 

Протягом 

року 

Відділ освіти 30,1  

30,1 

- - 30,1 

30,1  

- - Створення умов для 

впровадження нових форм 

навчання та  отримання 

більш  якісних знань  

84 Реконструкція системи опалення НВК 

«Гімназія-загальноосвітній навчальний 

заклад  І ступеню» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 515,8  

- 

- - 515,8  

- 

- - Кошти не освоєні 

85 Реконструкція системи опалення   

Новоселівського  навчально-

виховного комплексу 

Протягом 

року 

Відділ освіти 246,2 

- 

- - 246,2 

- 

- - Кошти не освоєні 

86 Реконструкція системи опалення   

дошкільного навчального закладу № 4 

Протягом 

року 

Відділ освіти 206,3 

- 

- - 206,3 

- 

- - Кошти не освоєні 



87 Реконструкція системи 

теплопостачання дошкільного 

навчального закладу с-ща Дробишево 

з установленням модульної котельні 

на альтернативних видах палива 

Протягом 

року 

Відділ освіти 1020,0 

496,8 

- - 1020,0 

496,8 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

88 Придбання меблів для кабінетів 

централізованої бухгалтерії 

Протягом 

року 

Відділ освіти 35,5 

34,3 

- - 35,5 

34,3 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

працівників  

89 Придбання ноутбуків для дошкільних 

навчальних закладів освіти 

Протягом 

року 

Відділ освіти 180,0 

179,9 

- - 180,0 

179,9 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

працівників  

99 Придбання тренажерів та орбітреку 

для загальноосвітніх закладів освіти 

Протягом 

року 

Відділ освіти 48,9 

- 

- - 48,9 

- 

- - Створення умов для 

оздоровлення дітей  

100 Придбання побутового приладдя для 

Дробишевської ЗОШ  

Протягом 

року 

Відділ освіти 80,4 

77,6 

- - 80,4 

77,6 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

101 Виконання проектно-вишукувальних 

робіт по «Реконструкція системи 

теплопостачання, з установленням 

модульної котельні на альтернативних 

видах палива, дошкільного 

навчального закладу с-ща Дробишеве 

Лиманської міської ради Донецької 

області за адресою: вул. 

Слобожанська, 39,смт. Дробишеве, 

Лиманський район, Донецька область» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 41,8 

41,8 

- - 41,8 

41,8 

- - Покращення умов навчання 

та  безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

102 Виконання проектно-вишукувальних 

робіт по «Реконструкція системи 

опалення дошкільного навчального 

закладу № 4 Лиманської міської ради 

Донецької області за адресою: вул. 

Привокзальна, 7-а, м. Лиман, 

Донецька область» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 26,7 

26,6 

- - 26,7 

26,6 

- - Покращення умов навчання 

та  безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

103 Виконання проектно-вишукувальних 

робіт по «Реконструкція системи 

опалення Новоселівського навчально-

виховного комплексу «Загально-

освітня школа І-ІІІ ступеню-

дошкільний навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 29,7 

29,7 

- - 29,7 

29,7 

- - Покращення умов навчання 

та  безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку, учнів 



Лиманської міської ради Донецької 

області за адресою: вул. Шкільна, 1, 

смт. Новоселівка, Лиманський район, 

Донецька область» 

104 Виконання проектно-вишукувальних 

робіт по «Реконструкція системи 

опалення Лиманського навчально-

виховного комплексу « Гімназія-

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню» Лиманської міської ради 

Донецької області за адресою: вул.. 

Незалежності, 44 , м. лиман, Донецька 

область 

Протягом 

року 

Відділ освіти 31,6 

31,6 

- - 31,6 

31,6 

- - Покращення умов навчання 

та  безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку, учнів 

105  Оновлення матеріально-технічної 

бази дошкільного навчального закладу 

№ 1 

Протягом 

року 

Відділ освіти 115,6 

115,6 

 

- - 115,6 

115,6 

 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

106  Оновлення матеріально-технічної 

бази дошкільного навчального закладу 

с-ща Зарічне 

Протягом 

року 

Відділ освіти 32,5 

32,5 

 

- - 32,5 

32,5 

 

- - Покращення умов 

отримання дошкільної 

освіти  

107  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по робочому проекту 

«Реконструкція харчоблоку 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5,  розташованої за адресою вул. 

Театральна, 5» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 400,0 

- 

- - 400,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

108 Поліпшення умов безпеки учнів 

Дробишевської ЗОШ шляхом 

встановлення камер 

відеоспостереження та освітлення 

території 

Протягом 

року 

ГО 

«Форпост», 

ПРООН, 

відділ освіти 

441,0 

- 

- - 102,0 

- 

- 339,0 

- 

Кошти не освоєні 

109 Придбання холодильника для 

дошкільного навчального закладу с. 

Шандриголове 

Протягом 

року 

Відділ освіти 7,0 

7,0 

- - 7,0 

7,0 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

110 Придбання холодильника для 

Шандриголівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 6,7 

6,7 

- - 6,7 

6,7 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

працівників, учнів 

111 Придбання холодильника для 

дошкільного навчального закладу с-ща 

Протягом 

року 

Відділ освіти 6,9 

6,9 

- - 6,9 

6,9 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 



Зарічне працівників, дітей 

дошкільного віку 

112 Придбання мультимедійного 

проектору для загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 

Протягом 

року 

Відділ освіти 14,9 

14,9 

- - 14,9 

14,9 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

113 Придбання обладнання для 

харчоблоку Дробишевської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 139,0 

139,0 

- - 139,0 

139,0 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

114 Капітальний ремонт огорожі 

Коровоярського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» з проходженням технічного та 

авторського нагляду, виготовлення 

ПКД та експертизи ПКД 

Протягом 

року 

Відділ освіти 105,7 

99,1 

- - 105,7 

99,1 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

115 Придбання холодильника для 

дошкільного навчального закладу № 

10 

Протягом 

року 

Відділ освіти 7,3 

7,3 

- - 7,3 

7,3 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

116 Оновлення  матеріально-технічної 

бази для дошкільного навчального 

закладу № 2 

Протягом 

року 

Відділ освіти 48,6 

48,6 

- - 48,6 

48,6 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

117 Благоустрій території Новоселівського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 332,6 

- 

- - 332,6 

- 

- - Кошти не освоєні 

118 Придбання плазмового телевізору для 

дошкільного навчального закладу № 7 

Протягом 

року 

Відділ освіти 18,1 

18,1 

- - 18,1 

18,1 

- - Покращення умов праці та 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

119 Благоустрій території дошкільного 

навчального закладу № 3 – 

облаштування спортивного 

майданчика «Грайлик» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 106,1 

- 

- - 106,1 

- 

- - Кошти не освоєні 

120 Благоустрій території дошкільного 

навчального закладу № 4 – 

Протягом 

року 

Відділ освіти 106,1 

- 

- - 106,1 

- 

- - Кошти не освоєні 



облаштування спортивного 

майданчика «Джерело енергії та 

запорука здоров’я дітей» 

121 Виготовлення ПКД по проекту 

«Реконструкція з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

ЗОШ № 2 у м. Лиман» (Коригування) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 43,0 

43,0 

- - 43,0 

43,0 

- - Покращення умов навчання 

та безпеки життєдіяльності 

працівників, дітей 

дошкільного віку 

122 Придбання проектору для Торського 

навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» 

Протягом 

року 

Відділ освіти 14,9 

14,9 

- - 14,9 

14,9 

- - Створення умов для 

отримання якісної освіти 

учнями та дітьми 

дошкільного віку 

123 Технічний нагляд, експертиза 

проектно-кошторисної документації 

на виконання робочого проекту 

«Поліпшення умов безпеки учнів 

Дробишевської ЗОШ шляхом 

встановлення камер відео 

спостереження та освітлення 

території» (Встановлення камер відео 

спостереження, 1-ша черга; 

встановлення світлодіодних вуличних 

ліхтарів з використанням ВДЄ, 2-га 

черга) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 6,9 

- 

- - 6,9 

- 

- - Кошти не освоєні 

124 Спортивний майданчик зі штучним 

покриттям по вул. Гагаріна, 3 ,с. 

Зарічне, Лиманської об’єднаної 

територіальної громади - 

реконструкція 

Протягом 

року 

Відділ освіти 1498,0 

- 

749,0 

- 

- 749,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

 ВСЬОГО   167694,807 

44689,5 

92907,3576 

9999,3 

200,0 

- 

44658,5494 

33327,2 

- 29928,9 

1363,0 

 



 


