
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-2018 н.р. Ретроспектива подій 

 

11 – 15 вересня 2017 року проведено Тиждень фізичної культури і спорту. 

Команди навчальних груп змагалися у силі, витривалості і вправності. 

 

27 вересня 2017 року в актовій залі училища зібралися жартівливі  та 

дотепні учні училища, щоб позмагатися у конкурсі «Поліські пересмішники».  

І місце – Андрощук Роман гр. №24. 

 

28 вересня 2017 року, у переддень свята педагогів,  учнівський  колектив 

училища під орудою керівника гуртка вокального співу Бондарчука І. В. 

подарував усім працівникам училища святковий концерт-подяку. 

 

11 жовтня 2017 року на нашій базі проходив обласний огляд-конкурс 

«Поліські пересмішники». Вихованець Юдіної Р. В. учень групи №24 Андрощук 

Роман посів третє місце. 

 

27 жовтня 2017 р. у м. Львів на базі Національного університету «Львівська 

політехніка» педагоги разом зі своїми учнями взяли участь у демонстраційних 

уроках в рамках україно-польський проекту «Активна молодь на ринку праці – 

підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських 

навчальних закладах з використанням методів моделювання». Викладачами 

нашого училища Назарук М.С., Ліпінською В.Ю. та методистом Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області Рожкова 

О.Є. з учнями будівельних професій училища було проведено заняття «Крок у 

майбутнє». 

 

9 листопада у День української писемності та мови всі охочі вже 

всімнадцяте мали нагоду написати радіодиктант національної єдності.  

 

16 листопада 2017 року відбувся традиційний концерт, присвячений 

Міжнародному дню студента. Режисер та ведуча заходу Білецька Тетяна 

Миколаївна зібрала на сцені плеяду учнівських та педагогічних талантів, щоб 

привітати студентів сьогоднішніх і колишніх із святом молодості, енергії і 

невичерпного оптимізму.  

 

16-22 листопада 2017 року Тиждень методичної комісії класних керівників, 

вихователів, психолога та бібліотекаря 

 

30 листопада – 1 грудня 2017 року Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE», у якому цього року змагалися 150 



учасників. У змаганнях честь Рівненщини захищали наші учні - Романчук 

Костянтин Іванович (Сухе будівництво та штукатурні роботи) та Федчук Василь 

Миколайович (Облицювальні роботи). 

 

30 листопада 2017 року на базі нашого закладу у рамках співпраці із 

фірмою Хенкель Баутехнік відбувся семінар-практикум  «Особливі властивості 

та конкурентні переваги матеріалів «CERESIT». 

 

02 грудня 2017 року було проведено ІІІ етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. На підставі рішення журі дипломом ІІ ступеня нагороджено нашого 

учня - Левченка Дмитра Віталійовича, гр. №16. 

 

З 4 по 8 грудня 2017 року викладачі Красовський А.В та Мосійчук Л.В 

організували і провели в училищі Тиждень права.Тиждень присвячений 

вихованню правової культури молодого покоління, поглибленню знань про права 

та обов’язки учнів в училищі, у суспільстві. 

 

05 грудня 2017 року в актовій залі училища відбулося військово-спортивне 

свято, присвячене Дню Збройних Сил України. Гостем заходу став працівник 

МНС - піротехнік, який продемонстрував зразки патронів, снарядів, мін сучасної 

бойової зброї та періоду другої світової війни. 

 

13 грудня 2017 року було проведено засідання гуртка «Обереги пам’яті» на 

тему: «Свято Андрія Первозванного». Керівники гуртка - вихователі  Мазурок 

Тетяна Володимирівна та Троцька Марина Сергіївна -ознайомили учнів з 

історією цього свята, а бібліотекар училища Капустінська Галина Степанівна 

розповіла про традиції святкування, звичаї та обряди українців, пов’язані із 

святом Андрія. 

 

15 грудня 2017 року відбулася поїздка наших працівників до 

Тернопільського вищого професійного училища №4 імені Михайла Паращука. 

Зустріч завершилась екскурсією визначними місцями міста Тернополя. 

 

20 грудня 2017 року проводився обласний етнофестиваль «Вифлиємська 

зірка» серед учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладів. У номініції «Окремі виконавці» - переможець Ковальчук 

Віктор, гр №21 

 

21 грудня 2017 року до 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола 

– правозахисника, дисидента, політичного в’язня радянського режиму, борця за 



незалежність України, голови Народного руху України – вихователі Костюкевич 

Ніна Олександрівна та Лахай Лариса Павлівна із членами гуртка драматичного 

мистецтва провели інформаційну годину «Пам’ятаємо, любимо, шануємо…». 

 

 26 грудня 2017 року силами учнівського самоврядування під керівництвом 

вихователя Лахай Л. П., за допомоги вихователя Костюкевич Н. О. та керівника 

гуртка Бондарчука І. В., було підготовлено святкову розважальну 

передноворічну програму.  

 

02.01.2018 майстер виробничого навчання операторів ЕОМ Ткач О.Г. 

провела майстер-клас «Створення тестів в Google-додатку». 

 

03.01.2018 викладач спецдисциплін операторів ЕОМ Король С.В. 

ознайомила педагогів із  вимогами до створення презентацій, продемонструвала 

наочні приклади в середовищі програми Power Point. А майстер виробничого 

навчання операторів ЕОМ Климчук Н.М. провела майстер-клас «Створення 

презентацій Prezi». 

 

04-05.01.2018 практичний психолог училища Руссу-Захаржевська Н.В. з 

метою профілактики емоційного вигорання педагогів провела майстер-клас 

«Виготовлення новорічної свічки». Наталія Володимирівна також ознайомила 

педагогів із іншими інструментаріями арт-терапії. 

 

09-10.01.2018 пройшли педагогічні читання «Реформи в освіті та 

суспільстві: історичний досвід, сьогодення та перспективи».  

 

12.01.2018 практичний психолог училища Руссу-Захаржевська Н.В. провела 

навчання педпрацівників з елементами тренінгу «Як запобігти булінгу в 

учнівському середовищі». 

 

25 січня 2018 року у актовій залі училища відбувся вечір-спомин до 100-

річчя битви під Крутами «Герої Крут – очима сучасника». На захід було 

запрошено учасника антитерористичної операції, бійця підрозділу батальйону 

"Горинь", Петелька Сергія Петровича, заступник начальника штабу 130-го 

окремого розвідувального батальйону, старшого лейтенанта. 

 

 

31 січня 2018 року майстер виробничого навчання Прищепа Ю.І. у 

майстерні механічної обробки деревини для учнів груп №4 та №28 і своїх колег 

провів майстер-клас «Виготовлення криволінійних деталей для дверних 

полотен». 



05 - 09 лютого 2018 року в наших стінах проходив тиждень за професією 

«Муляр». 

 

У лютому 2018 року проходила Спартакіада Рівненської області серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

01.02.2018 р. – настільний теніс, збірна команда училища зайняла ІІ місце. 

15.02.2018 р. – волейбол, збірна команда училища стала чемпіоном області 

(І місце). 

22.02.2018 р. – баскетбол, збірна команда училища стала чемпіоном області 

(І місце). 

     Учень гр.№20 Ступницький Іван посів ІІІ місце у чемпіонаті Рівненської 

області з настільного тенісу серед спортсменів з наслідками ДЦП. 

 

01 лютого 2018 року на відзначення чергової річниці визволення м. Рівне 

від нацистських окупантів в училищі було проведено ряд заходів. Організував і 

провів ці заходи викладач історії, керівник історичного гуртка «Віче» 

Красовський А. В. 

 

12-13 лютого 2018 року на базі нашого училища проведено теоретичне та 

практичне навчання для викладачів та майстрів виробничого навчання з 

використання продукції ТМ «Sniezka». 

 

16-17 лютого 2018 року збірна команда училища брала участь у 

Всеукраїнському турнірі з міні-футболу у м.Львів, присвяченому пам’яті 

М.Попадюка.  

 

19-22 лютого 2018 року у м. Коломия проходив чемпіонат України із 

пауерліфтингу, присвячений 30-річчю створення Української федерації цього 

силового спорту. Учень нашого училища – Рижук Іван, гр. №20 – став срібним 

призером чемпіонату з класичного жиму лежачи.  

 

У вересні 2017 року – березні 2018 року проведено V Всеукраїнський 

конкурс «Я – європеєць». Учень гр. №12–ВПУ Галабурда Артур за наставництва 

викладача Красовського А. В. підготував та надіслав на конкурс своє есе, і був 

запрошений до фінального змагання. Артур гідно презентував свою роботу,  

увійшов до десятки найкращих і отримав диплом у номініції «Найкращі роботи» 

за оригінальність викладених думок, креативність і неординарний погляд автора.  

 

26-27 лютого 2018 року проходив захист дипломів випускників груп ВПУ, 

а 01 березня 2018  року відбувся урочистий випуск молодших спеціалістів. З 

напутнім словом і побажаннями успіху на життєвій та професійній ниві до 



випускників звернулися директор закладу Стрижеус І. В., професор НУВГП 

Масюк Г.Х., старший викладач доцент НУВГП Літніцький С.І. 

 

01 березня 2018 року вибирали найкрасивішу юнку училища у конкурсі 

«Красунечка - 2018». Організатором і ведучою дійства була Білецька Т.М. 

Музичне оформлення від керівника гуртка – Бондарчука Івана, постановка 

номерів – керівник гуртка Мартинчук В.А., драматичні інсценівки – 

вихователька Костюкевич Н.О., кліпмейкер – викладачка Ряба Л.С.  

 

20-21 березня 2018 року в училищі відбувся загальноучилищний конкурс 

за професією “Деревообробник будівельний”, переможець - Супрун Богдан, гр 

11- ВПУ. 

 

20 березня 2018р. у нашому училищі було проведено круглий стіл на тему 

«Відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів та правопорушень». У 

позакласному заході брали участь учні групи №11 під керівництвом викладачів 

Красовського А.В. та Мосійчук Л.В. 

 

20 березня 2018 року майстер виробничого навчання Степанович К. В.  для 

колег та учнів груп опоряджувальників провела майстер-клас  «Опорядження 

поверхонь склошпалерами». 

 

22 березня 2018 року майстер виробничого навчання Забейда Н.І.  для колег 

та учнів груп опоряджувальників провела майстер-клас  «Опорядження підлоги 

шпалерами». 

 

22 березня 2018 року в ЗОШ №24 м. Рівне відбувся обласний турнір юних 

філософів та релігієзнавців. У турнірі брала участь команда, сформована із 

членів європейського клубу училища «Горизонт». Готували команду до змагань 

викладач історії та правознавства Красовський Андрій Васильович та методист 

Басараба Н. М. 

 

28 березня 2018 року майстер виробничого навчання Бойчук С. П.  для 

колег та учнів груп опоряджувальників провела майстер-клас  «Опорядження 

внутрішніх поверхонь декоративною штукатуркою Велюр Декор типу 

«Ottocento». 

 

24 квітня 2018 року учні груп №4, 6, 9, 12, 18 та 21 під керівництвом 

викладача Несенчука В. П. відвідали військову частину. Учні ознайомилися із 

побутом солдат, військовою технікою та особливостями вартової служби. 

 



23-27 квітня 2018 року в училищі проходив тиждень груп підготовки 

молодших спеціалістів під гаслом «Сьогодні – навчання, завтра – робота, в 

майбутньому - стабільність». 

 

24-25 квітня 2018 року проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності за професією «Муляр». І місце посів наш учень - Заєць  Іван 

Іванович. 

 

26 квітня  2018 року  в училищі проведено день цивільного захисту і 

об’єктове тренування. 

 

26 квітня 2018 року відбувся масштабний профорієнтаційний захід для 

учнівської молоді та безробітних громадян Рівного- Форум професій. Будівельні 

професії представляли наші учні (групи №20 та 21) на чолі із своїми 

наставниками – майстрами виробничого навчання Котюк В. Г. та    Сіпатою Т. І. 

На стендах хлопці демонстрували різноманітні опоряджувальні технології. А 

викладач груп підготовки молодших спеціалістів Дубень Я. Й. із своїми 

вихованцями Якименком О., Гапоновим М., Случаком П., Кісіліцею В. (група 12-

ВПУ) демонстрували нетрадиційне застосування матеріалів фірми Кнауф – у 

вигляді картин та об’ємних фігур. 

 

12 травня  2018 року у залі камерної та органної музики м. Рівне відбулася 

шоста  урочиста асамблея “Жіночі обличчя Рівненщини”. За видатні досягнення 

у розбудові регіону було нагороджено двадцять три представниці прекрасної 

половини людства. Серед них  — наш викладач Білецька Тетяна Миколаївна. 

Тетяна Миколаївна здобула почесну нагороду і визнання земляків у номінації 

“Творчістю окрилені”. 

 

15-17 травня 2018 року на базі ВПУ №1 м. Рівне відбувся ІІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Муляр». Переможцем 

Всеукраїнського конкурсу став Іван Заєць! Учень групи №6, вихованець 

викладача Ткачук Марії Ростиславівни та майстра виробничого навчання 

Колосовича Олексія Васильовича! 

 

19 травня 2018 року у парку Молоді м. Рівне було проведено виставку-

ярмарок. Від нашого училища було подано експонати та продукцію 

деревообробних майстерень. Експонувалася виставка картин і об’ємних колажів, 

що створені із матеріалів сухого будівництва «Кнауф» (автор – викладач     

Дубень Я. Й.), учні груп №5, 9, 20, 21 провели майстер-класи із опоряджувальних 

робіт. 



29 травня - 01 червня 2018 року на базі Вищого професійного училища №7 

міста Калуш відбулася науково-практична конференція «Бізнес і професійна 

освіта України: початок другого десятиліття співпраці». У її рамках проводився 

Всеукраїнський конкурс «Knauf  MGK 2018- Україна» з професії «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій». Наша команда виборола ІІІ місце - викладач 

Похилюк В. В., майстер виробничого навчання Савченко М. А. та учні Романчук 

Костянтин та Кулініч Сергій (група 11-ВПУ). 

 

Фестиваль "Рівненські пироги" відбувся у Рівному 17 червня 2018 року в 

парку «Хімік». Для училища фестиваль став ще однією нагодою презентувати 

свої професії. Учні училища під керівництвом майстрів виробничого навчання 

Яремчук Т. О., Степанович К. В., Ткачук Т. П.  провели низку майстер-класів із 

декоративного опорядження поверхонь. 

 

Наші досягнення 

 

ІІІ місце у обласному 

огляді-конкурсі читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» - Роман Андрощук, гр №24 

(викладач Юдіна Р.В.) 

 

ІІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнських учнівських турнірів з економіки 

(викладачі Назарук М.С., Ліпінська В.Ю.) 

 

Переможець – обласний конкурс-фестиваль «Вифлеємська зірка» серед 

учнів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-

технічної) освіти – Ковальчук Віктор,    гр №21 (керівник гуртка  Бондарчук 

І. В.) 

 

ІIІ місце – Левченко Дмитро,  

група №16 в ІІ (обласному) етапі  

XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

(викладач Юдіна Р.В.) 

 

ІІ місце – Левченко Дмитро,  

група №16 в ІІ (обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка (викладач Юдіна Р.В.) 

 

І місце – Самченко Станіслав,  

група №10-ВПУ в обласному  



етапі XVII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося 

ж, брати мої» у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»  

(викладач Дубень Я.Й.) 

 

ІІІ місце – Галабурда Артур: учень групи №12-ВПУ 

у V Всеукраїнському конкурсі есе "Я-європеєць" (викладач Красовський А.В.)  

 

 

ІІІ місце – обласний огляд-конкурс української естрадної пісні «Юна 

зірка» серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної 

(професійно-технічної) освіти – Ковальчук Віктор, гр №21 (керівник гуртка 

Бондарчук І. В.) 

 

ІІІ місце – в обласному етапі Всеукраїнського турніру юних філософів і 

релігієзнавців (викладачі Красовський А.В.,         Басараба Н. М.) 

 

І місце у ІІ етапі (обласному) Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності за професією «Муляр» Заєць Іван (майстер виробничого 

навчання Колосович О.В., викладач Ткачук М.Р.) 

 

І місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за 

професією «Муляр» Заєць Іван (майстер виробничого навчання Колосович 

О.В., викладач Ткачук М.Р.) 

 

ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Knauf  MGK 2018 - Україна» з 

професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - викладач Похилюк В. 

В., майстер виробничого навчання Савченко М. А. та учні Романчук 

Костянтин та Кулініч Сергій  

(група 11-ВПУ) 

 

Диплом за кращу композиційну довершеність в  обласному конкурсі 

творів-есе "Українська національна ідея як основа державотворення" – 

Галабурда Артур, група №12-ВПУ  (викладач Басараба Н. М.) 

  



Учнівський контингент 

 

Станом на 01.09.2017 року контингент складав: 775 учнів 

Здійснено набір на І курс – 333 учні 

На ІІ курсі – 308 учнів 

На ІІІ курсі – 134 учні 

Станом на 26.06.2018 перехідний контингент учнів складає – 450 учнів, з 

них навчаються: 

На ІІ курсі – 316 учнів (5 груп СПТУ, 5 груп ТУ+ 2 групи ВПУ); 

На ІІІ курсі – 134 учні (5 груп СПТУ) 

Випуск  – 288 учнів; 

Дипломи з відзнакою – 27 чол. 

Втрата контингенту (всього) – 33 чол. 

Основні причини втрати контингенту: 

- за сімейними обставинами – 17; 

- за рішенням педагогічної ради – 16 ( гр. № 27 – 2 чол. –майстри в/н Надєйко 

Н.І., Демидюк О.С.;  гр.№ 9 – 1 чол. майтсер в/н Потоня Л.В., кл.кер. Назарук 

М.С.; гр. № 6 – 2 чол. – майстер в/н – Колосович О.В., класний керівник – 

Антонюк Л.І.; гр. №7 – 1 чол. – майстер в/н Сторожук М.Г., кл. кер.-Прадош А.Я.; 

гр.№5 – 1 чол. – майстри в/н- Омельчук Г.В. та Степанович К.В., кл.керівник - 

Маліновська Н.М.; гр.№15 – 1 чол. – майстер в/н Дембіцький Ф.М., кл.керівник 

– Ткачук М.Р., гр.№10-ВПУ – 1 чол. - керівник – Зощук Т.Г., гр.№ 11-ВПУ – 2 

чол. – керівник – Лукащук О.І., гр.№ 12-ВПУ – 3 чол. – керівник – Заєць О.М.). 

План набору на І курс складає:  355 учнів 

(планується здійснити набір за 7 робітничими професіями та 2 спецізаціями 

для підготовки молодших спеціалістів) 

Станом на 26.06.2018 набір складає 32 абітурієнти, з них на базі повної 

загальної середньої освіти – 2 чол. 

Випадків виробничого травматизму серед учнів та працівників не було. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кадровий контингент 

 

ПРИЙНЯТО з  01.09.2017 по 30.06.2018 : 

1. Мосійчук Людмила Вікторівна – викладач 

2. Король Світлана Василівна - викладач 

3. Дубень Ярослав Йосипович – викладач 

4. Менько Андрій Петрович – керівник гуртка з баскетболу  (сумісник) 

5. Петришина Наталія Миколаївна – гардеробниця  

6. Верещук Володимир Миколайович – слюсар-ремонтник 

7.Кравчук Ольга Ярославівна - чергова по гуртожитку 

8.Каменчук Василь  Кирилович – сторож 

9.Кулик Тарас Володимирович – майстер в/н 

10.Кравець Петро Фроімович – сторож 

 

ЗВІЛЬНЕНО з 01.09.2017 по 30.06.2018 : 

1. Романюк Сергій Михайлович -  сторож 

2.Петришина Наталія Миколаївна – гардеробниця 

3. Верещук Володимир Миколайович – слюсар-ремонтник 

4. Менько Андрій Петрович – керівник гуртка (закінчення строку 

трудового договору) 

5. Дубич Алла Володимирівна – прибиральниця (встановлена інвалідності 

за власним бажанням 

 

Будуть звільнені  30.06.2018  

1. Король Світлана Василівна - викладач (закінчення строку трудового 

договору) 

2. Дубень Ярослав Йосипович – викладач (закінчення строку трудового 

договору) 

3. Кулик Тарас Володимирович – майстер в/н (закінчення строку трудового 

договору) 

 

  

 

 

 

 

 

  



Виробнича діяльність  та практики 2017-2018 

 

  У 2017-2018 н.р. усі навчальні групи були забезпечені  матеріалами, 

обладнанням та інструментом  у повному обсязі.  

 Уроки виробничого навчання та практика проходили згідно  вимог 

навчальної програми та планів. На кінець навчального року програми виконані. 

 Об’єкти та підприємства на яких  проходили практику учні училища: 

1. БМУ «Промжитлобуд 2» -  гр. №18 (Демидчик П.В., Гудак В.О.); 

гр. №9 ( Потоня Л.В.), гр. №20 ( Котюк В.Г.), гр. №6 (Колосович О.В.,                 

гр. № 15 ( Дембіцький Ф.М.). 

 

2. Центральна міська лікарня м.Рівне – гр №14 (Андрійчук В.П.,                      

Бойчук С.П.);  гр. № 24 (Якимчук Г.І., Павелко М.М.). 

 

3. Рівненська обласна дитяча лікарня (інфекційно-педіатричне відділення) –              

гр. № 17 (Намчук С.М.), гр.№ 23 (Савченко М.А.) 

 

4. Рівненський державний гуманітарний університет гр. № 22 (Ткачук Т.П., 

Яремчук Т.О.), гр. № 23 (Савченко М.А.) 

 

5. Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі –                   

гр. № 17 (Намчук С.М., Яремчук Т.О.), гр.№ 24 (Якимчук Г.І., Павелко М.М.) 

 

6. Комунальний заклад «Інваспорт»  -  гр.№ 5 (Омельчук Г.В.,                  

Степанович К.В.). 

 

Ремонти виконані в училищі : 

1. Майстерня мулярів (гр. №17, 23, 25) 

2. Зроблено ремонт у 2-х секціях гуртожитку  та укомплектовано меблями               

(гр. № 21 та № 28) 

 

3. Розпочато ремонт кабінету № 2 - іноземної мови (гр. № 9)  

4. Проведено ремонти у багатьох кабінетах  (гр.№ 25, № 20) 

5. Зроблено ремонт у спортивній залі (гр. № 16) 

6. Виконано опорядження стін спортзали (гр.№ 27) 

7. Покладено бруківку біля стели училища  та біля входів гуртожитку (гр № 

3) 

8. Зроблено ремонт у навчальному кабінеті груп МС  дизайнерів. 

 

Надано послуг  по будівництву та приватних будинків чотирьом приватним 

особам. 



Виготовлено меблів на замовлення у міський фінвідділ – 2 кабінети. 

Багато учнів працювали за індивідуальними договорами заключними з 

приватними підприємцями. 

За I півріччя 2018 року надходження   станом на травень  місяць  100285 грн. 

 

 

 

 

 

 

  



Навчальна робота 

 

2017-2018 н.р. 16 учнів завершили на 10 – 12 балів. Це учні груп підготовки 

молодших спеціалістів і груп на основі повної загальної середньої освіти. 178 

учнів навчалися на 7 – 12 балів і 148 учнів мають 1 – 3 бали. Оцінки низького 

рівня навчальних досягнень мають учні, які здобувають повну загальну середню 

освіту. Жоден учень із груп підготовки кваліфікованих робітників на основі 

базової загальної середньої освіти не завершив навчальний рік на 10 – 12 балів і 

лише 19 учнів мають достатній рівень навчальних досягнень із загальноосвітньої 

підготовки.  

У 2017-2018 н.р. учні училища вперше, за останні роки, долучилися до 

участі у ІІ етапі (міському) Всеукраїнських олімпіад і Всеукраїнських турнірів з 

базових дисциплін. Всі, 16 учасників міських олімпіад, отримали сертифікати на 

200 грн. у розважальний центр «Адреналін» м.Луцька. У ІІ етапі Всеукраїнських 

турнірів з економіки та юних релігієзнавців і філософів команди учнів училища 

зайняли ІІІ місце (викладачі Назарук М.С., Ліпінська В.Ю., Красовський А.В.). 

Викладач економіки Назарук М.С. брала участь в українсько-польському проекті 

«Активна молодь на ринку праці України». В рамках проекту проведено два 

відкриті уроки із використанням методів моделювання: «фірма моєї мрії» -            

ВПУ №1 (Назарук М.С., Рожкова О.Є.) на базі центру Львівської політехніки. 

Вперше у 2017-2018 н.р. учень групи №12-ВПУ Галабурда Артур брав участь у 

Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць», де здобув ІІІ місце (керівник 

Красовський А.В.), 13 учнів училища отримали «добре» у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня» (викладач Білецька Т.М., Ніконов В.А.). 

Якість освітнього процесу – це, насамперед, якість методичної роботи: 

методичний супровід конкурсів фахової майстерності, методичних розробок 

навчальних занять, робота з учнями та педпрацівниками щодо участі в 

конкурсах, турнірах, проектах. 

Пропозиція: методичній службі училища моніторити різні сайти щодо 

проведення конкурсів, участі у різних проектах, які надають переможцям 

матеріалу підтримку у зміцненні навчально-матеріальної бази навчальних 

закладів, створюють імідж навчального закладу.  

Важливим у 2017-2018 н.р. була участь учнів училища у підсумковій 

атестації з української мови у формі ЗНО, в якій взяли участь 126 учнів училища, 

один учень гр.№4 Усач Максим буде брати участь у додатковій сесії ЗНО. 
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Назва 

№ групи 

Кількість 

учнів, що 

складали 

ДПА у формі 

ЗНО 

Кількість 

учнів, які 

отримали 

4 бали і 

вище за ЗНО 

Кількість 

учнів, що  

подолали 

поріг 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

викладача 

гр.№4 

«Деревообробник 

будівельний» 

28 20 4 
Юдіна 

Р.В. 

гр.№6 

«Муляр; пічник; 

штукатур» 

20 9 4 
Зощук 

Т.Г. 

гр.№9 

«Опоряджувальник 

будівельний» 

25 10 5 
Юдіна 

Р.В. 

гр.№12 

«Оператор ЕООМ; 

обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних» 

25 22 15 
Юдіна 

Р.В. 

гр.№21 

«Опоряджувальник 

будівельний» 

28 15 5 
Зощук 

Т.Г. 

ДПА у формі ЗНО важливий захід, на який виділяються кошти державного 

бюджету. Підготовка, участь і аналіз результатів успішності, моніторингово-

порівняльне дослідження проводяться на всіх рівнях управління закладами 

освіти.   



Спортивно-масова робота  

 

 Протягом  навчального року збірні команди училища приймали участь у 

Спартакіадах м.Рівне, області серед ПТНЗ та України  серед ПТНЗ.                             В 

училищі був проведений спортивний тиждень присвячений Дню фізичної  

культури і спорту, до Дня Захисника Вітчизни проведено екскурсії у військову 

частину та стрільби на полігоні. Також був проведений захід до Дня Цивільної 

оборони. 

Спартакіада області серед ПТНЗ : 

1. Баскетбол – чемпіони ( I м.) Менько А.П. 

2. Волейбол – чемпіони (I м.) Савонік В.М. 

3. Міні-футбол - чемпіони (I м.) Логін В.В. 

4. Настільний теніс – срібні призери (II м.) Логін В.В. 

5. Армспорт – чемпіони (I м.) Несенчук В.П. 

6. Легкоатлетичний крос – срібні призери (II) Несенчук В.П.Савонік В.М.,           

Логін В.В. 

7.  ЗФП – бронзові призери  (III м.) Несенчук В.П. 

Спартакіада України серед ПТНЗ : 

1. Баскетбол – срібні призери (II м.) м.Вінниця, Менько А.П. 

2. Волейбол – бронзові призери (III м.) м.Вінниця, Савонік В.М., Логін В.В. 

3. Міні-футбол - бронзові призери (III м.) м.Харків, Логін В.В. 

Спартакіада м. Рівне 2017 р. 

1. Плавання чемпіони  - ( I м.) Несенчук В.П. 

2. Волейбол  чемпіони  - ( I м.) Савонік В.М. 

3. Міні-футбол чемпіони  - ( I м.) Логін В.В. 

4. Армспорт чемпіони  - ( I м.) Несенчук В.П. 

5. Шашки - чемпіони  (I м.) Савонік В.М. 

6. Баскетбол - чемпіони ( I м.) Менько А.П. 

7. Шахи -  срібні призери (II м.) Устименко Т.Г. 

8. Гирьовий спорт - срібні призери (II м.)  Несенчук В.П. 

9. Кульова стрільба – срібні призери (II м.)  Несенчук В.П. 

10. Волейбол (дівчата) - (III м.) Савонік В.М. 

11. Легка атлетика - (III м.) Несенчук В.П., Логін В.В., Савонік В.М. 

12. Настільний теніс -  (III м.) Логін В.В. 

Спартакіада м.Рівне 2018 

1. Стрільба кульова - (II м.)  Несенчук В.П. 

2. Плавання - (II м.)  Несенчук В.П. 

3. Гирьовий спорт - (II м.)  Несенчук В.П. 

4. Легка атлетика - (II м.)  Несенчук В.П., Логін В.В., Савонік В.М. 

5. Міні-футбол  -  (I м.) Логін В.В. 

6. Волейбол - (II м.)  Савонік В.М. 



 

Загальні підсумки  

1. Спартакіада області серед ПТНЗ – чемпіони, I місце 

2. Спартакіада м. Рівне - – чемпіони, I місце 

Завдяки збірним командам училища і тренерам Логіну В.В., Савоніку В.М., 

Меньку А.П. Рівненська область зайняла II місце серед усіх областей України в 

Спартакіаді України серед ПТНЗ. 

 

 

 

 

  



Виховна робота 

 

У 2017-18 н. р. проводилися традиційні заходи: святкові концерти до Дня 

вчителя, Дня захисника України, Дня захисту прав жінок і миру; конкурсно-

розважальні програми до Дня студента та Дня Збройних сил України, вечори 

пам'яті, новорічне свято. 

Проводилися тематичні виставки та виховні заходи до днів вшанування 

пам'ятних дат. Як, наприклад, 02 лютого  - до Дня визволення м.Рівне від 

окупантів  - міні-виставка спорядження німецького солдата та радянського воїна 

періоду Другої світової війни. 

Також училище і цьому навчальному році було постійним учасником та 

призером обласних заходів: фестивалів робітничих професій, конкурсів, 

олімпіад, турнірів, що проводилися серед учнів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Станом на 1 вересня 2017 року гуртожиток прийняв  416 учнів. З перших 

днів навчального року  була створена рада гуртожитку, члени ради отримали 

доручення і активно взялись за роботу. 

Ключовими справами були профілактична робота з учнями, робота щодо 

організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота 

з метою згуртування колективу. 

Налагоджена робота щодо чергування, самообслуговування учнів в 

гуртожитку, проведення санітарних днів (генерального прибирання кімнат, 

секцій, приміщень загального користування), підготовка до зими (утеплення 

вікон в кімнатах та побутових приміщень). 

Ведуться роботи по профілактиці негативних явищ в студентському 

середовищі: наркоманії, ВІЛ-СНІД захворювань, вживання алкогольних напоїв 

та тютюнопаління. Були проведені бесіди, виховні години, диспути : «В чому 

запорука здоров’я», «Викрадач розуму – алкоголь», «Енергетичні напої. Користь 

чи шкода» (Кондратюк М.В.,Іванченко Н.О.), «Алкоголь сім*я і спадковість», 

«Курити – здоров’ю шкодити» (Мазурок Т.В.). 

Значне місце займає робота щодо збереження майна в гуртожитку, щодо 

заощадження електроенергії, води, щодо дотримання правил дорожнього руху, а 

особливо під час поїздок додому, культури поведінки між собою та в 

громадських місцях 

Так були проведені бесіди «Ціна краплини води», «Кримінальна 

відповідальність підлітків» (Кондратюк М.В.,Іванченко Н.О.), «Як допомогти 

товаришу, який потрапив в складне становище» (Мазурок Т.В.), «Культура 

спілкування з однолітками», «Що означає бути патріотом», «Як виховати свій 

характер», «Манери у розмові» (Костюкевич Н. О. , Лахай Л. П) 

Учні з великим задоволенням відвідують драматичний театр. Саме такі 

походи згуртовують колектив, впливають на естетичне виховання, 



інтелектуальний розвиток учнів. Так, вихователі Кондратюк М.В., Іванченко 

Н.О. із своїми вихованцями відвідали вистави: 16.11.17 р. – «Любов по 

американськи», 13.12.17 р. – «Сватання на Гончарівці», 22.02.18 р. – «Обережно 

L’amour», 01.03.18 р. – «Маруся Чурай». Відвідали 07.12.17р. Рівненську лігу 

сміху. 

Вихователі Лахай Л.П., Костюкевич Н.О. організували для юнаків 

екскурсію    до Рівненської державної обласної бібліотеки, відвідали вечір 

пам’яті Уласа Самчука. 

Вихователі тісно співпрацюють з майстрами виробничого навчання та 

керівниками груп, активно велась робота з батьками. Керівники груп не завжди 

запрошують вихователя на батьківські збори, а останні могли б більше 

розповісти про поведінку учня в позаурочний час. 

Активно працювала методична комісія класних керівників, у листопаді 2017 

року було проведено тиждень комісії, що включав низку заходів, підготовлених 

класними керівниками, керівниками гуртків, вихователями, практичним 

психологом та бібліотекарем. 

  



Методична робота 

 

Питання порядку денного педагогічних рад висвітлені згідно плану, крім 

перенесеного з об’єктивних причин на 2018-2019 н. р.: «Стан професійно-

практичної та професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «Оператор ЕОМ; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»; 

проведено 11 педагогічних рад.  

Навчання педагогів – згідно річного плану. 

Інструктивно-методичні наради проводилися регулярно. 

Курсове підвищення кваліфікації  пройшли шість педагогів, усі - при ВСП 

«Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» Національного 

педагогічного університету імені М.Драгоманова 

У 2017-2018 н. р. атестувалося 18 педагогів училища, з них – 6 викладачів, 

9 майстрів виробничого навчання, два  вихователі, один керівник гуртка. 

Шістнадцять педагогічних працівників атестувалися у черговому порядку, два – 

позачергово.  

Було встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії п’яти педпрацівникам: трьом викладачам та одному вихователю –  

"спеціаліст вищої категорії" та одному викладачу – "спеціаліст першої категорії"; 

присвоєно кваліфікаційні категорії трьом педагогам: одному вихователю - 

"спеціаліст першої категорії", двом викладачам – "спеціаліст вищої категорії". 

Встановлено відповідність раніше присвоєним педагогічному званням: 

"викладач-методист" - двом педагогам, "старший викладач" – одному педагогу, 

"майстер виробничого навчання І категорії" - одному педпрацівникові. 

Присвоєно педагогічне звання "старший викладач" - одному викладачу, "майстер 

виробничого навчання І категорії" – одному педагогу, "майстер виробничого 

навчання ІІ категорії" – двом працівникам. 

Одному  майстру виробничого навчання було встановлено посадовий оклад 

за 12 тарифним розрядом, одному – за 13 тарифним розрядом, трьом – за 14 

тарифним розрядом; трьом  майстрам виробничого навчання підтверджено 

посадовий оклад за 14 тарифним розрядом, одному – за 13 тарифним розрядом. 

Із січня 2017 року  училище працює над методичною проблемною темою 

«Формування єдиного освітнього середовища як засобу комплексного розвитку 

професійних компетентностей учнів та педагогічних працівників в умовах 

реалізації Державних стандартів ПТО».  Завершено лише перший етап роботи – 

опрацювання і збору інформації. Частина навчання педагогів та виступів на 

педагогічних читаннях у навчальному році були безпосередньо пов’язані із 

методичною темою. Але вже є і суттєві практичні результати - підвантажено до 

сайту училища веб-сайти педагогів: Рябої Людмили Станіславівни, Король 

Світлани Василівни, Колосовича Олексія Васильовича, Климчук 

НаталіїМиколаївни, Назарук Мирослави Степанівниви, Степанович Катерини 



Василівни, Войтович Ольги Леонідівни. Значна частина педагогів  працює над 

створенням власних сайтів. Значну допомогу у цій роботі надає колегам кафедра 

викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних дисциплін. 

 

 В сучасних умовах  виживання ПТНЗ все більшого значення набуває 

соціальне партнерство між навчальними закладами та будівельними 

підприємствами замовниками кадрів, а також підприємствами виробниками 

будівельних матеріалів і розробниками сучасних технологій їх використання. 

  Продовжується успішна співпраця між ВПУ №1 і фірмою «Кнауф». 

Завдяки  добротному навчально-методичному забезпеченню професії 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» в навчальні програми з професії 

«Опоряджувальник будівельний» внесено розділ «Монтаж гіпсокартонних 

конструкцій» і тепер на базі навчально-практичного центру всі 

опоряджувальними успішно освоюють дану професію. 

 У цьому навчальному році 210 учням видано сертифікати навчально-

практичного центру технологій сухого будівництва. З метою підвищення  

кваліфікації майстрів виробничого навчання в лютому-березні 2018 року                    

23 майстри  опоряджувальники і муляри  пройшли курс теоретичної і практичної  

підготовки на базі НПЦ  за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 

3-го розряду, ім. видані відповідні сертифікати «Кнауф». В жовтні-листопаді 

2018 року для них буде організовано навчання з даної професії за кваліфікацією 

4-го розряду. 

 В період проведення III етапу для 25 супроводжуючих (майстрів 

виробничого навчання) на базі НПЦ були проведені теоретичні і практичні 

заняття за програмою «Облицювання цегляних поверхонь  гіпсоккартонними 

листами»,  всім їм були видані  відповідні сертифікати. 

 На базі НПЦ «Кнауф» за навчальний рік було проведено 4 майстер-класи 

за тематикою «Виготовлення складних гіпсокартонних конструкцій». 

 Досить цікавою була розробка творчого завдання для Всеукраїнського 

конкурсу за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» у м. Калуш. 

 Завдання для конкурсу  було досить  складне  і незвичайне. 

 Для теоретичного туру конкурсу викладачу потрібно було розробити 2 

методичні розробки уроку по заданій темі і дати відповідь на 240 тестів.                   

А майстру виробничого навчання  і 2-м учням  виконати підшивну стелю за 

власним дизайнерським проектом. 

 Команда ВПУ №1 в складі викладача Похилюка В.В., майстра в.н. 

Савченка М.А., учнів Романчука Костянтина і Кулініча Сергія успішно 

справилися з даними завданням і зайняли 3-тє місце з 21 учасника. 

 Розпочав  роботу НПЦ «Снєжка» відкритий у 2017 році. 



 За навчальний рік на базі центру було проведено 2 майстер-класи 

працівниками компанії «Снєжка» для майстрів виробничого навчання і 

викладачів опоряджувальних та деревообробних професій. 

 Команда ВПУ №1 прийняла участь у заочному конкурсі професійної 

майстерності (для цього «Снєжка» було надано училищу матеріалів на суму 

15800 грн.). 

 Для працівників «Снєжка» викладачем Плотнік М.С.  і майстром Якимчук 

Г.І. було проведено відкритий бінарний урок   за темою «Опорядження  

поверхонь матеріалами «Снєжка». Вони удостоєні Сертифікатів II   ступеня «За 

професійну  майстерність у викладанні навчального матеріалу з технології 

застосування лакофарбових виробів Групи компаній «Снєжка». 

 За пропозицією фірми «Снєжка» і рекомендаціями Інституту  змісту освіти 

МОН в усі  навчальні програми з підготовки Опоряджувальників і малярів було 

внесено доповнення по вивченню опоряджувальних матеріалів  і технологій 

«Снєжка», А у всі  навчальні  програми з підготовки  деревообробників і столярів 

внесено доповнення по вивченню технологій і матеріалів з захисту і 

опорядження дерев'яних виробів. 

 Для випускників 2018 року ТзОВ «Снєжка Україна» видано 106 

сертифікатів опоряджувальникам про освоєння технологій декоративного 

опорядження внутрішніх поверхонь матеріалами ТМ «Снєжка»  і 29 сертифікатів 

деревообробникам про освоєння  технологій декорування та захисту деревини 

матеріалами ТМ «Відарон». 

 В 2018-2019 н.р. НПЦ «Снєжка»  та й НПЦ «Кнауф» очікують складнощі 

в масовому навчання учнів даним технологіям  через високу вартість матеріалів,  

а навіть «Кнауф» вже не дає матеріали  в такій кількості як раніше. 

 Питання стоїть  в зароблянні коштів самим НПЦ для  свого 

функціонування, але при такій кількості учнів в училищі за професіями 

«Опоряджувальник», «Монтажник ГКК», «Монтажник систем утеплення», коли 

постійно зайняті майстерні, майстри виробничого  навчання, викладачі, навчати 

за курсовою підготовкою навряд чи буде можливим. 

 У травні 2018 року  на базі  училища відбувся II та III етапи  

Всеукраїнського конкурсу  за професією «Муляр». 

 Учень Заєць Іван  і в  II і в  III етапах зайняв перше місце, із значним 

відривом від другого місця. 

 Це насамперед заслуга майстра в.н. Колосовича О.В. та викладача    Ткачук 

М.Р., які доклали максимум зусиль для цієї перемоги. 

 І відрадно, що ВПУ №1 не втратило  своїх  високих позицій і авторитету з 

підготовки мулярів.  



Зміцнення матеріальної бази 

 

Починаючи з вересня 2017 року по даний час в нашому училищі було 

проведено такі роботи та витрачено на них коштів. 

Вересень-жовтень: 

- Завершено ремонт в кабінеті №1 продовжено в гуртожитку 

секції на 2-му поверсі. 

- Замінено вікна в каб.№1, зимовому саду, кабінеті психолога, в 2-х кімнатах 

гуртожитку на суму 19375 грн.; 

- в секціях на 2-му поверсі 7 вікон і балкон на суму 18375. 

- Влаштовано подіум в каб.№1 з ламінату на що затрачено 3500 грн. 

- В секції гуртожитку постелено 156 м2 підлоги, з OSBплити товщиною 10 

мм, на суму 12000 грн. 

Відремонтовано покрівлю на 3500 грн. 

 

Листопад-грудень 

- Встановлено вікна в кабінеті живопису в гуртожитку – 17900 

грн. 

- Постелено підлогу з OSBплити 18 мм, 62 м2 на 9800 грн.; 

- Встановлено вікна в спортзалі  - 64600 грн.; 

- Відремонтовано покрівлю на зимовому саду – 7300 грн.; 

- Залиті бордюри на доріжку через стадіон – 5000 грн.; 

- Замінено 112 м2 підлоги в тренажерному залі на OSBплиту 18 

мм – 17650 грн.; 

- На сходах зимового входу, замість незручних дерев’яних 

трапів, встановлено гумові планки – 1340 грн. 

 

Січень-лютий 

- Розпочато ремонт в побутовій кімнаті конференц зали, в якій 

влаштовано витяжку – 8400 грн.; 

- В секції 2- поверху гуртожитку продовжено ремонт: 

пофарбовано стелі,стіни в коридорі, поклеєні шпалери в кімнатах, на що 

витрачено близько 10000 грн. 

 

Березень-квітень 

Розпочато ремонт майстерні мулярів: 

- На стелю витраченопрофіля на суму 8640 грн. 

- В секції 2- поверху гуртожитку завершено ремонт: санвузли 

оздоблено плиткою, стелі вагонкою, на що витрачено 7500 грн. 

- Закуплено 76 м2 бруківки на 19100 грн. 

- Встановлено вхідні двері в навчальний корпус – 53000 грн 



- Завершено зовнішню стіну на спортзалі. 

 

Травень-червень 

- В майстерню мулярів встановлено освітлення з ЛЕД-

світильників - 3200 грн. 

- Завершено останню частину підлоги тренажерної зали, на яку 

закупили 18 м2 OSBплити – 4800 грн. 

- Продовжується капітальний  ремонт кабінету іноземних мов, в 

якому буде замінено вікна на деревяні з енергозберігаючим 

склопакетом, та встановлено економне освітлення з ЛЕД-світильників. 

- Буде замінено вхідні внутрішні двері в гуртожиток – 18700 грн 

 

 

  



Фінансова діяльність 

 

Надходження коштів за 2015 – 2016 навч.рр. 

                                                                                                                                                        

Виробництво                307035                                        

Оренда                           5014                                         

Гуртожиток                   8825                                            

БФ «Будівельник»        382356                                      

 

                                      2016 -2017 навч. рр.                                          

                                                                                  

Виробництво                 488748                                         

Оренда                            5703                                             

Гуртожиток                    10509                                              

БФ «Будівельник»          375536     

 

                            2017-2018 навч.рр. 

 

Виробництво              490301 

Оренда                        6419 

Гуртожиток                29006 

БФ «Будівельник»     462884                                      

 

 

 

Що придбано і на яку суму для облаштування побуту учнів у гуртожитку – 

137530 грн. 

Холодильники – 4 шт. – 21400 грн., 

Електричні плити – 3 шт. – 15000 грн., 

Водонагрівачі – 2 шт. – 5200 грн., 

Світильники – 14 шт. – 3800 грн., 

Ліжка 2-ярусні – 11 шт. – 29500 грн., 

Матраци – 36 шт. – 37700 грн., 

Подушки – 19 шт. – 2400 грн., 

Покривала – 36 шт. – 7530 грн., 

Тюль – 78 пог./м – 8900 грн., 

Доріжка паласна – 38 пог./м – 6100 грн. 

 

Напрямки, за якими здійснюється фінансово-господарська діяльність.  

Надходження по загальному фонду – 2017 р. – 18333483 грн. 

Видатки по загальному фонду –                          18333483 грн. 



в т.ч. зарплата – 9186614 грн. 

нарахування на заробітну плату – 1964574 грн. 

Предмети, матеріали –                                 330000 грн. 

Медикаменти –                                             5985 грн. 

Харчування сиріт –                                       457250грн. 

Оплата послуг –                                            110000 грн. 

Видатки на відрядження -                           19003 грн. 

Комунальні послуги  -                                 1906871грн. 

в т.ч. тепло – 1470992 грн. 

                       вода –   131784 грн. 

                       електроенергія – 304095 грн. 

Підвищення кваліфікації, курси  -              26611 грн.           

Стипендія  -                                                 4230120 грн. 

Інші виплати (сиротам під час випуску,  література) – 96455 грн. 

Використані всі кошти. 

 

По спецфонду  в 2017 р. надійшло -              793176 грн. 

 В т.ч.  від виробництва –                               742874 грн. 

             від оренди, господарської діяльності - 38938грн. 

             від благодійних внесків                       - 624065грн. 

 

в т.ч. фонд «Будівельник»                             - 612701 грн. 

Всього надійшло коштів                            - 1 405877 грн.  

 

 

 

  



Фактичні  витрати по спецфонду 

 

Виробництво, 

господарська 

д-сть, оренда 

Інші 

джерела власних 

надходжень 

(благодійні 

внески) 

Залишок коштів на 01.01.2017 р. 150411 19219 

Надходження, всього: 781812 624065 

1. Від виробництва, господарської 

діяльності 
774384 - 

2. Від оренди 7428 - 

3.Благодійні внески 

    використання: 
- 624065 

Зарплата, премія 301877 - 

Нарахування на заробітну плату  70390 - 

Предмети, матеріали 98356 600502 

Медикаменти      3294 - 

Оплата інших послуг      1245  

Інші видатки   

Відрядження -  

Теплопостачання 5340  

Водопостачання 2233  

Електроенергія 3398  

Курси підвищення -  

Придбання  обладнання, предметів 

довгострокового користування 
- 41864 

Капітальний ремонт гуртожитку -  

Разом: 486133 642366 

   

Залишок коштів на 01.01.2018 р.  446089 грн. 918 грн. 

 

 

 

 

 

  

 

 


