УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України
Навчально-виховний комплекс
„Виноградівська загальноосвітня школа І-ІП ступенів - дошкільний
навчальний заклад №7”
________________________ Виноградівської районної ради_________________________
90300, м. Виноградів, вуя. Північна, 25. Тел. 2-21-46. vinzosh7@meta.ua, vinzosh7@ukr.net

від
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Інформація
про фінансову звітність
НВК „Виноградівська ЗОНІ І-ІІІ ст. - ДНЗ №7”
за 2019 рік
Фінансування закладу здійснюється його засновником відповідно до
законодавства.
Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до
Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну
середню освіту” інших нормативно-правових актів.
Джерелами фінансування закладу є;
- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу
в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
- кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним
законодавстом;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної
середньої освіти визначається керівником відповідно до законодавства. За
рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік
здійснюється через централізовану бухгалтерію.
Заклад загальної середньої освіти має право згідно із законодавством
придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси,
користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,
фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню
соціально-побутових умов працівників закладу загальної середньої освіти.
Звітність про діяльність закладу загальної середньої освіти ведеться
відповідно до законодавства.
Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затверджено рішенням
тридцять шостої сесії Виноградівської районної ради 7 скликання від 18 грудня
2019 року №837. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти
заклад надає згідно з ліцензією серії ЗД № 029351 від ЗО квітня 2014 року,
виданою Закарпатською обласною державною адміністрацією. На підставі

рішення Виноградівської районної ради чотирнадцятої сесії сьомого скликання
заклад діє як навчально-виховний комплекс „Виноградівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад №7”.
У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками школа була
забезпечена на 100%: працювало 27 педагогічних працівників та 21 працівник з
числа обслуговуючого персоналу.
На сьогоднішній день у школі працюють 27 вчителів:
- Спеціаліст - 4
- Спеціаліст 11 категорії - 4
- Спеціаліст І категорії - 9
- Звання «Старший учитель» - 6
- Спеціаліст вищої категорії - 9
- Спеціаліст 9 т.р. - 1
У 2018-2019 навчальному році завершили навчання 183 учнів у 11 класах,
середня наповнюваність класів становить 16 учнів, функціонувало 2 груші
продовженого дня.
У 2019-2020 навчальному році навчається 171 учнів у 11 класах, середня
наповнюваність класів становить 16 учні, функціонує 2 групи продовженого
дня.
Протягом 2018-2019 навчального року отримано:
- Нова Українська школа:
1. Стінки для класів - 2 шт. - 18624.00 грн.
2. Набір «Лего» (великі) -18 шт. - 186,48 грн.
3. Набір «Лего» (малі) - 18 шт.
4. Геометричні фігури дерев’яні - 18 наборів.
5. Набір цифр і знаків на магнітах - 1 шт.
6. Набори каси букв - 17 шт.
7. Комплект електронного обладнання - 1 шт - 18300.00 грн.
8. Проектор - 1 шт. - 19999 грн.
9. Набір роздаткового матеріалу - 15723 грн. + 8358 грн. + 1890 грн. + 6468
грн.
10. Столи та стільці - 22208, 46 грн.
11. Мультимедійне обладнання 19999 грн.
12. Дошка для крейди - 2441,97 грн.
- Інклюзивне навчання:
1. Планшет - 3554 грн.
2. Наочний матеріал - 4460 грн. + 4308 грн
3. Канцтовари - 554 грн.
- Благодійні внески:
1. Підставка для паркування велосипедів - 2000 грн.
2. Портативна акустична система - 10806 грн.
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Додаток 1
до інформації № 37
від ЗО. 0 1.2020 року

Заробітна плата працівників закладу за 2019 рік:
Педагогічні працівники - 3 504 573,81 грн.
Технічних працівників - 918 163,78 грн.
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Інформація
про матеріально-технічну базу
НВК „Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №7”
за 2019 рік
Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди,
землю, комунікації, обладнання, та інші матеріальні цінності, вартість яких
відображено у балансі.
Майно, закріплене за закладом освіти, належить йому на правах
оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не
передбачено законодавством.
Заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші
матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства,
установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених
угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із
уповноваженим органом - управління освіти, молоді та спорту Виноградівської
районної державної адміністрації.
Відповідно до чинного законодавства заклад освіти користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та
норм з їх охорони.
Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна
проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки
завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними
та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
Для забезпечення навчально-виховної діяльності в закладі обладнано:
-

-

їдальня (налічує 70 місць);
бібліотека;
актовий зал;
спальна кімната;
пристосований спортивний зал;

1

2

1

1

1

Краєзнавчий
музей

1

Англійська
мова
Художньоестетичного
циклу

Трудове
навчання

1

Інформатика

1

Українська
мова та літерат.

Математика

10

Біологохімічній
Історія

Кількість
класів-кабінетів

У навчальному закладі обладнані два комп’ютерні класи із загальною
кількістю 22 комп’ютерів. їх конфігурація - 1 0 + 1 (по десять комп’ютерів для
учнів та по один для вчителя).
Інформація про кількість навчальних кабінетів

1

- Проектна потужність - 250 учнів.
- Загальна площа всіх приміщень - 2680м2.
- Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому
відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання
загальноосвітніх навчальних закладів.
Стан території школи та її площа 1,658 га. Дата державної реєстрації
земельної діяльності 14.11.2017 року.
У минулому році зроблено косметичний ремонт в класних приміщеннях та
коридорах, становлено огорожу, замінено 53 вікона.
Заклад отримав 2 персональні комп’ютери.
Вчителі початкових класів отримали - 1 ноутбук, ігрові набори LEGO.
А також отримано:
1.Миючи засоби - 528,21 гри. +185 грн.
2. Ремонт школи - 2800 грн.
3. Вогнегасники ВП-5 - 1 шт.
4. Електричний бойлер 80 л. - 1 шт.
5. Проектор EPSON -1 шт. - 8000 грн.
6. Виріб пластмасовий «Частина цілого на крузі» -1180 грн.
7-Цифровий електронний USB мікроскоп - 1580 грн.
8. Газовий котел - 34000 грн.
9. Насос циркуляційний - 5980 грн.
10. Плита електрична - 25840 грн.
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