
ЗВІТ  

директора ВПУ № 34 м. Виноградів про роботу 

у 2020/2021 навчальному році 

- Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі 

Директор, адміністрація і педагогічний колектив училища у своїй діяльності 

керувалися Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-

технічну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 "Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 221 (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 215 від 16.03.2020, № 239 від 25.03.2020, № 241 від 29.03.2020, № 242 

від 20.03.2020, № 255 від 02.04.2020, № 262 від 08.04.2020, № 284 від 15.04.2020, № 291 від 

22.04.2020, № 313 від 29.04.2020, № 332 від 04.05.2020, № 343 від 04.05.2020, № 377 від 

14.05.2020, № 392 від 20.05.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 

13.10.2020, № 1100 від 11.11.2020) Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів", Положенням про професійно-технічний навчальний 

заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження 

здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого 

навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також 

Статутом навчального закладу в новій редакції. 

Освітній процес в училищі в 2020-21 навч. році з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 спланований відповідно до статті 40 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанови №50 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», Постанови №48 Головного державного санітарного 

лікаря України від 04.08.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа МОН України №1/9-445 від 

17.08.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-

технічної) у 2020/2021 навчальному році». 

Враховуючи мінімізацію контактування між собою учасників освітнього процесу 

розклад дзвінків був розведений у часі для учнів І, ІІ, ІІІ курсів; для кожної навчальної групи 

розроблено схему переміщення на період карантинних обмежень; учні групи навчалися  в 

одному із закріплених кабінетів (без переміщення, крім уроків інформатики та фізичного 

виховання); було розроблено алгоритм дій у випадку підозри на COVID-19. 

Уся діяльність колективу за 2020-2021 навчальний рік була спрямована на виконання 

поставлених головних завдань: 

- підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників; 

- збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного 

самовдосконалення; 

- підвищення якості організації навчального процесу; 

- удосконалення матеріально-технічної бази; 

- створення безпечних умов для роботи всіх категорій працівників і здобувачів 

освіти. 



Відповідно до ліцензії, виданої Державною акредитаційною комісією 21.01.2017 року 

училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників з таких професій: 

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; касир (в банку); адміністратор; 

- Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1»,»А2», «В1»); слюсар з ремонту 

с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»); 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»); 

- Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник; 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»); 

- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; 

 

Прийом здобувачів освіти на навчання до закладу освіти здійснювався відповідно до 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів в межах ліцензованого обсягу, 

згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір здобувачів освіти з кожної професії 

проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів 

на підготовку кваліфікованих робітників між училищем і підприємствами замовниками. 

На 2020-2021 навчальний рік згідно регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників при плані 180 здобувачів освіти було прийнято на навчання 

180 здобувачів освіти, регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників 

виконано на 100%. 

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок видатків із обласного бюджету на умовах 

регіонального замовлення. Станом на 01.01.2021 року учнівський контингент складав 500 

здобувачі освіти (юнаків – 83 %, дівчат – 17 %). Проектна потужність закладу – 840 осіб. 

В 2020-2021 навчальному році закінчують навчальний заклад в червні 84 здобувачі 

освіти, а 15 переходить на третій ступінь навчання. 65 випускників, що закінчили навчання в 

січні та лютому 2021 року працевлаштовані 100%. Всього випускників за 2020-2021 н.р., – 

149.  

Училище має необхідний кадровий потенціал, спроможний навчати робітничим 

професіям високого рівня за гнучкими програмами для усіх вікових категорій. Станом на 01 

квітня 2021 року освітній процес забезпечують 60 педагогічних працівників: 28 викладачів, 

20 з яких мають вищу категорію, 32 майстрів виробничого навчання (17 осіб із них – 13, 14 

тарифний розряд). 25 % педагогів мають педагогічні звання («Старший викладач» – 14 

викладачів; «Майстер виробничого навчання першої категорії» – 1 особа). 

 

З  04 січня 2021року розпочав роботу Центр кар’єри ВПУ №34 м. Виноградів. 

Центр кар’єри – це помічник учнівської молоді у побудові успішної кар’єри та 

надійний партнер роботодавців у формуванні якісного кадрового резерву. 

Діяльність центру спрямована на допомогу здобувачам освіти та випускникам у 

пошуках роботи, формування якостей кваліфікованого робітника, його адаптації до 

сучасних умов ринку праці (формування кар’єрних компетенцій), а також надання 

інформаційно-консультативної підтримки молоді у започаткуванні власної справи. 

Ми прагнемо готувати фахівців, які здатні швидко реагувати на зміни 

середовища та знаходити відповіді на виклики, які стоять перед сучасним бізнесом, 

залучати до навчального процесу успішних фахівців-практиків, формуючи якісне 

професійне середовище для розвитку й подальшого працевлаштування здобувачів 

освіти. 

 



Педагогічними працівниками училища проводиться робота по підготовці пакетів 

документів, створення матеріальної бази, забезпечення кадрами для ліцензування нових 

професій, згідно потреб роботодавців: 

– «Майстер з монтажу та обслуговуванню систем відновлювальної енергетики» 

– «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 

автотранспортних засобів»; 

– «Машиніст дорожньо – будівельних машин»; 

– «Машиніст землерийно – будівельних машин»; 

– «Машиніст екскаватора однокошового»; 

– «Експлуатація та обслуговування дорожньо – будівельних машин»; 

– «Cлюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному 

транспорті»; 

– «Агент з організації туризму»; 

– «Касир торговельного залу». 

 

Педагогічними працівниками Вищого професійного училища №34 м. Виноградів 

було розроблено заявку для включення до переліку закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, на базі яких планувалось створення навчально-практичного центру: 

Навчально–практичний центр слюсарної справи «METALWORK». 

З професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. 

 10 педагогічних працівників пройшли атестацію спеціалістів в Регіональному 

сервісному центрі ГСЦ МВС в Закарпатській області за напрямом: «Навчання керуванню 

транспортними засобами категорії «В, С1, С», – 6 спеціалістів; «Правила дорожнього руху, 

основи безпеки руху, будова та експлуатація транспортних засобів»; 3 – спеціаліста; 

«Надання домедичної допомоги», 1 – спеціаліст. 

2 майстри виробничого навчання підвищили кваліфікацію на базі Хустського 

технічного коледжу ТСО України з професії: водій автотранспортних засобів (категорія «C»). 

3 майстри виробничого навчання пройшли навчання на базі Державного навчального 

закладу "Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою" з професії: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 

7 – майстрів виробничого навчання, пройшли стажування на виробництві в таких 

підприємствах як: ФОП «Барна Р.М.»; ВСГК «Нове життя» с. Олешник; Виноградівська 

філія кредитної спілки «Святий Мартин»; ПрАТ Виноградівська ПМК-78; ФОП «Цегла Ю.О. 

Викладачі та майстри виробничого успішно пройшли навчання та отримали 

сертифікати з опанування технологій дистанційного навчання - Google Classroom, Zoom, 

Google Disk. 

На початку кожного навчального року складається графік навчально-виховного 

процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік 

виробничого навчання у майстернях. 

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою проводились контрольні 

роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, 

директорські контрольні роботи. 

Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально- 

виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним 

інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу. 

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює 

здобувачів освіти і педагогічний колектив для поліпшення діяльності. 

http://vpu34vin.com.ua/2020/01/22/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%bd-%d1%8f%d0%ba%d1%96/
http://vpu34vin.com.ua/2020/01/22/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%bd-%d1%8f%d0%ba%d1%96/
http://vpu34vin.com.ua/2020/01/22/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%bd-%d1%8f%d0%ba%d1%96/
http://vpu34vin.com.ua/2020/01/22/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%bd-%d1%8f%d0%ba%d1%96/
http://vpu34vin.com.ua/2020/01/22/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%bd-%d1%8f%d0%ba%d1%96/


Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної підготовки 

викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в училищі створені всі 

необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з 

використанням мультимедійної техніки та комп'ютерних програм, необхідна навчальна, 

науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі 

педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов'язків, творчо підходять 

до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках. Колективом 

училища на належному рівні було організовано навчання за дистанційною формою 

після оголошення карантину в Україні. 

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти залежить від правильної 

організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої 

практики на підприємствах. Навчальний заклад контролював проходження професійної 

підготовки на виробництві, з підприємствами укладено договори, в яких відображаються 

умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та 

безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження 

здобувачів освіти з додержанням протиепідемічних заходів 

Виробниче навчання здобувачів освіти проводилося за кваліфікаційними рівнями. 

При завершенні кожного етапу навчання здобувачі освіти проходили виробничу практику 

на підприємствах, проходили поетапну атестацію і їм присвоювався відповідний розряд 

або кваліфікація за Державними стандартами. 



 

Підсумки навчальної роботи за перше півріччя 2020- 2021 навчального року 
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Рівні компетентності учнів 

С
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н

ій
 б

ал
 Пропуски 

занять Класний 

керівник, 

майстер 

виробничого 

навчання 

М
іс

ц
е Початковий Середній Достатній Високий 

В
сь

о
го
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 п
/п

 

% 
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іл
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іс
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н
ів

 

% 
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іс
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н
ів

 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
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н
ів

 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
н
ів

 

% 

1. 
ТМ 

11 
30 

  
19 63,3 10 33,3 1 3,4 

  
5,5 

   

Галас З.Ю.        

Улич В.М.  

2 
ОБ 

11 
30 1 3,3 26 86,7 2 6,7 1 3,3 

  
5,1 

   

Копшарь М.О.   

Турянин В.І.  

3 
СЛ 

11 
30 

  
9 30 20 66,7 1 3,3 

  
6,1 

   

Гнатківська М.С        

Староста В.В. 
ІІ 

4 
ОП 

11 
29 1 3,4 18 62,1 8 27,6 2 6,9 

  
5,6 

   

Шолох Ю.М.       

Галас Т.Ю. 
ІІІ 

5 
ЕЛ 

11 
30 

  
14 46,7 14 46,7 1 3,3 1 3,3 6,3 

   

Данку Г.С.        

Сокал І Ф. 
І 

Разом 149 2 1,3 86 57,7 54 36,2 6 4 1 0,8 5,7 
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а 
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Рівні компетентності учнів 

С
ер
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н

ій
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 Пропуски 

занять Класний 

керівник, 

майстер 

виробничого 

навчання 

М
іс

ц
е Початковий Середній Достатній Високий 

В
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о
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ез
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/п

 

% 
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іс
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н
ів

 

% 

К
іл

ьк
іс
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н
ів

 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
н
ів

 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
н
ів

 

% 

1 
ТМ 

21 
30 

  
21 7 7 23,3 2 6,7 

  
5,3 

   

Кикина М.О.   

Дорогій В.П.  

2 
ОБ  

21 
23 

  
7 30,4 11 47,8 5 21,8 

  
6,6 

   

Григанич Н.С.    

Лихтей К.В.  

3 
СЛ  

21 
30 3 10 14 46,7 10 33,3 3 10 

  
5,9 

   

Чонка С.І.         

Янковий Ю.П. 
ІІ 

4 
ОП 

21 
24 

  
14 58,3 7 29,2 3 12,5 

  
6,2 

   

Густа Т.М.       

Лацканич Л.В. 
ІІІ 

5 
ЕЛ  

21 
29 

  
21 72,4 4 13,8 4 13,8 

  
5,6 

   

Жиленко В.М. 

Ваш С.Г. 
І 

Разом 136 3 2,2 77 47,7 39 45,3 17 4,8 
  

5,9 
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занять Класний 

керівник, 
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виробничого 

навчання 

М
іс

ц
е Початковий Середній Достатній Високий 

В
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о
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ів
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н
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% 

К
іл
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іс
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н
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% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
н
ів

 

% 

1. 
СЛ 

31 
28   12 42,9 12 42,9 4 14,2   6,6    

Пилип М.М.       

Лупір В.І. 
І 

2. 
БУД 

31  
16   12 75 4 25     5,3    

Литвинюк М.Й.    

Горобець І.І. 
 

3 
ОБ 

31  
20 1 5 8 40 7 35 4 20   6,1    

Вереш Г.А.      

Чейпеш В.Я. 
ІІІ 

4 
ТМ 

31  
27   12 44,4 13 48,1 2 7,5   6,0    

Сугай В.В.       

Богдан С.С. 
ІІ 

5 
ЕЛ 

31  
29 1 3,4 19 65,5 7 24,2 2 6,9   5,6    

Кобаль П.П.     

Андрашко М.М. 
 

Разом 120 2 1,7 63 52,5 43 35,8 12 10   5,9      
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Пропуски 

занять 
Класний 

керівник, 

майстер 

виробничого 

навчання 

М
іс

ц
е Початковий Середній Достатній Високий 

В
сь

о
го

 

Б
ез
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/п

 

% 

К
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іс
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К
іл
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іс
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К
іл

ьк
іс

ть
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н
ів

 

% 

1. ТУ 

СЛ 

30   4 13,3 25 83,4 1 3,3   6,9    Онисько В.А.        

Гельбич В.В.. 

ІІІ 

2 ТУ 

21СЛ 

28     24 85,7 4 14,3   6,7    Староста В.В.  

3 ТМ-

41 

15     13 86,7 2 13,3   7,9    Марушка Ю.І. І 

4 ОКА-

41 

22     16 72,7 6 27,3   7    Гусак А.П. ІІ 

Разом 95   4 4,2 78 82,1 13 13,7   28,5      

Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який затверджений 

на засіданні педагогічної ради від 31.08.2020 р., протокол № 1. 

Крім того, планово до початку карантинних обмежень проводились: 

- засідання методичних комісій 

- засідання Школи молодого педагога 

- рада профілактики правопорушень 

- рада гуртожитку 

- виховні години 

- рада самоврядування здобувачів освіти; 

- батьківські збори проведено (в режимі онлайн). 

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. 

Забезпечено відкритий доступ до інформації та документів Вищого 

професійного училища на веб-сайті: http://vpu34vin.com.ua, з урахуванням вимог 

Закону України „Про освіту". 

Відображено: 

- ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

- структура та органи управління закладу освіти; 

- кадровий склад ВПУ № 34 м.Виноградів згідно з ліцензійними умовами; 

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

- територія обслуговування, закріплена Державними актами на право постійного 

користування землею; 

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в училищі; 

- мова освітнього процесу - українська; 

- наявність вакантних посад; 

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); 

- наявність гуртожитку; 

http://vpu34vin.com.ua/


- результати моніторингу якості освіти; 

- річний звіт про діяльність закладу освіти; 

- правила прийому до закладу освіти; 

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

- розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти; 

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та 

оплати; 

- правила поведінки училища; 

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти; 

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

- На училищному веб - сайті оприлюднено кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 

товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх 

вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Інформація та документи розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж 

через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них. 

Забезпечується та підтримується в актуальному стані інформація у ЄДЕБО 

щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення ВПУ №34 м. Виноградів. 

 

Результативність (досягнення) роботи педагогічного колективу та здобувачів 

освіти 

У закладі освіти проведено Тиждень спеціальних дисциплін 

сільськогосподарського профілю, впродовж якого педагоги продемонстрували поєднання 

традиційних та інноваційних методів навчання, поділилися досвідом роботи з 

впровадження компетентнісного підходу та сучасних педагогічних і виробничих 

технологій. У рамках Тижня педагогами методичної комісії проведено ряд заходів, 

зокрема: 

Відкритий урок виробничого навчання у групі ТМ-11 з теми «Проведення 

сезонного ТО трактора (весняно-літнього та осінньо-зимового)» – майстер в/н Улич В.М. 

Відкритий урок виробничого навчання у групі СЛ-31 з теми «Контрольний огляд 

технічного стану. Налагоджування та перевірка джерел і споживачів електрообладнання 

автомобілів, а також їх складових частин» – майстер в/н Лупір В.І. 

Відкритий урок виробничого навчання у групі СЛ-21 з теми «Технічне 

обслуговування рульового керування автомобіля» – майстер в/н Янковий Ю.П. 

Відкритий урок з предмета «Правила дорожнього руху» на тему «Попереджувальні 

сигнали» – викладач спецдисциплін Бодов Г.Г. 

Відкритий урок виробничого навчання з індивідуального водіння (категорія «С») - з 

теми «Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю» – майстер в/н водінню 

автотранспортних засобів Онисько В.А. 



Відкритий урок виробничого навчання з теми «Вправи з прийомів користування 

органами керування та контрольно-вимірювальними приладами комбайна. Пуск двигуна. 

Рух комбайна по прямій та з поворотами» – майстер в/н Богдан С.С. 

Відкритий урок виробничого навчання з теми «Підготовка та робота  агрегату для  

міжрядного обробітку ґрунту» – майстер в/н Гоцинець В.М. 

З 10 березня до 31 травня Національна освітянська спільнота  «Всеосвіта» 

проводила Шкільну всеукраїнську дистанційну олімпіаду Весна – 2021. В онлайн-

олімпіаді з української мови брали участь і наші здобувачі освіти. Результати олімпіади 

такі: 

Потокі Вікторія (ОП-11) – диплом за І місце; 

Драгуський Олександр (ОП-11) – диплом за ІІ місце; 

Вереш Богдана (ОП-21)  – диплом за ІІ місце; 

Гичко Анастасія (ОБ-11)  – диплом за ІІІ місце; 

Голубка Василь (ЕЛ-11) – сертифікат учасника; 

Андрашко Роман (ЕЛ-31)  – сертифікат учасника.   

Також здобувачі освіти училища взяли участь у IX Всеукраїнській інтернет-

олімпіаді «На Урок» з української мови та літератури. Учні групи ОБ-31 Барнич 

Анжеліка, Анталовці Мар’яна та Садовий Володимир отримали сертифікати учасників 

олімпіади. 

У рамках Всесвітнього дня безпечного Інтернету майстром в/н Лацканич Л.В. та 

здобувачами освіти групи ОП – 21 було пройдено онлайн тестування, в результаті якого 

майстер в/н та здобувачі освіти отримали сертифікати «Safer Internet Day Challenge 2021». 

Соціальне партнерство. 

Перелік підприємств і організацій, з якими співпрацює заклад освіти: 

ФГ «Нива», ФГ «Звір», ТзОВ «Вітос», ТзОВ «Агропромисловий комплекс Тиса- 

Захід», ВСГК «Нове життя», СТОВ «Прогрес», ПП «Ардовецьке», Автосервіс 1111 Роман 

М.М., Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, КП «Агрошляхбуд», 

ТзОВ «Наутілус ЛТД», Виноградівське МУВГ, ТОВ «Іршавське АТП-12143», ПрАТ 

«Виноградівське АТП-12144», ПрАТ Виноградівська ПМК-78», ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», ТОВ «Закарпаттяелектросервіс», ФГ "ДЕЯКИ", ФГ 

"ГОРИЗОНТ", ТОВ «Платі юкрейн Лімітед», ТОВ Джентерм Україна, Укргазбанк, 

Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзен-банк, «Теплиця», «Орлине гніздо», «Чорна гора» та 

інші підприємства недержавної форми власності, приватні підприємці та товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

В результаті співпраці училища з підприємствами та організаціями, здобувачі 

освіти успішно проходять виробничу практику та отримують перше робоче місце. 

1. Зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному закладі в 

належному стані утримувались: 32 навчальні кабінети, з них 15 кабінетів з професійно-

теоретичної підготовки, 2 із загально-технічної підготовки, 7 із природничо-математичної 

підготовки та 8 з гуманітарної підготовки; 7 навчально - виробничих майстерень та 7 

лабораторій, 1 актовий зал на 300 місць, спортивний зал загальною площею 277,9 м2, 

спортивний майданчик, футбольне поле, бібліотека загальною площею 153,1 м2 . 

Для проведення навчальної їзди в училищі є чотири легкові автомобілі, шість 

вантажних автомобілів обладнані подвійним керуванням, дев'ятнадцять тракторів різного 

класу, шість комбайнів, більше сто одиниць різноманітної сільськогосподарської техніки, 

які пройшли черговий технічний огляд на що витрачено близько 20 000 грн. 



позабюджетних надходжень. Забезпеченість становить - 89%, але вся техніка потребує 

оновлення, так як знаходиться в експлуатації більше десяти років. 

В учбовому корпусі, адміністративно-господарському, та корпусі спецдисциплін 

училища повністю замінено вікна на металопластикові встановлено нові двері. Частково 

перейшли на альтернативне опалення. Побудовано власними силами 4-ри міні-котельні 

на твердому паливі. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.03.2021 року № 302 «Про 

закріплення державного майна за Вищим професійним училищем №34 м. Виноградів» 

 

Проводяться роботи по ремонту житлових приміщень гуртожитку. Відновлено 

санвузли 2-4 поверхів.  

За власні надходження в гуртожитку встановлено систему автоматичної 

пожежної сигналізації та систему оповіщення 2-го типу. 

2. Виховна робота 

Виховна робота ВПУ №34 м. Виноградів здійснюється відповідно до положення 

«Про організацію і проведення виховної роботи в професійно-техничних навчальних 

закладах Міністерства освіти і науки України». 

Головною метою виховної роботи є забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку дитини, набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина Української держави, 

розвиненої духовності, моралі, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної 

культури. 

Системний підхід до формування особистості відображений у річному плані 

училища в розділі «Виховна  робота», де планується зміст заходів, спрямованих на 

поглиблення професійних знань і вмінь та виховання учнів, який реалізується через 

інтегровані напрями виховання, що у своїй єдності мають забезпечити гармонійний 

розвиток, можливості для активної творчої діяльності та самовиховання здобувачів 

освіти, а саме: 

 громадянське виховання(засвоєння здобувачами освіти системи  

загальнолюдських цінностей та духовних надбань українського народу, національної 

свідомості і громадянської гідності); 

 духовно-моральне виховання(виховання громадянина, засвоєння 

загальнолюдських та культурно-національних цінностей, релігійна просвіта, культура 

спілкування); 

 трудове виховання і професійне самовизначення(усвідомлення себе в 

професії, повага до людей праці, розвиток практичних здібностей і навичок); 

 художньо-естетичне виховання(розвиток художньо-естетичних смаків та 

уподобань, творчих здібностей і талантів); 

 правове виховання та профілактика правопорушень(формування поваги до 

закону і правопорядку, засвоєння норм правової та моральної поведінки); 

 військово-патріотична робота і фізично-спортивний розвиток (формування 

національної свідомості, любові до свого народу, бажання працювати задля розвитку 

держави, готовності її захищати; поєднання фізичного загартування з розвитком 

пізнавальних інтересів). 

 

   Виховання підростаючого покоління, будучи невід’ємною частиною навчального 

процесу, відбувається з урахування вікових особливостей здобувачів освіти, сучасних 



тенденцій, методик і завдань і спирається на рекомендації МОН України і Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. 

   Це спільна робота педагогічного колективу, психолога, соціального педагога, 

вихователів гуртожитку мета якої – виховання високоморальної особистості з великим 

потенціалом саморозвитку та самореалізації, ініціативної, творчої, здатної критично 

мислити і ефективно використовувати здобуті навички. 

Ми ставимо перед собою такі завдання: 

• навчати здобувачів освіти працювати у колективі: спільно вирішувати 

складні питання, знаходити компроміси, прислухатися до думок інших, виявляти 

ініціативу, працювати над проектами як єдина команда; 

• виховувати громадянина і патріота, який знає історію своєї країни і народу, 

розуміється на складних соціальних процесах у державі, виявляє емоційну співучасть і 

бачить вектор розвитку, якого має дотримуватись у дорослому житті; 

• розвивати прагнення до навчання, саморозвитку, бажання реалізовуватися і 

розвивати свої здібності і таланти, набувати нових умінь, навичок, особливо соціальних; 

• закладати міцний морально-етичний ґрунт в молоду особистість, повагу до 

загальнолюдських і національних цінностей; 

• надавати правове виховання: знання законів, правил і обов’язків 

громадянина, здатність керувати своєю діяльністю у рамках правового поля, вміння себе 

захистити. 

В училищі працює учнівське самоврядування, яке діє на рівні  закладу освіти, 

сприяє розвитку у здобувачів освіти самостійності, ініціативи, творчої самореалізації 

особистості. За попередні роки створена структура, розроблено положення про учнівську 

раду. Основним з найважливіших завдань самоврядування є розвиток відповідальності 

людини, що досягається за допомогою самоактивізації, організованого саморегулювання. 

Виховна система училища, яка охоплює увесь навчальний рік, реалізується через: 

• загальноучилищні виховні заходи (святкові тематичні вечори: День 

першокурсника, День учнівського самоврядування, День працівника освіти, Новорічно-

різдвяні свята, День усіх закоханих); 

• офіційні заходи (День Знань, Вручення дипломів випускникам,  День 

відкритих дверей ); 

• заходи національно-патріотичного спрямування (День українського козацтва 

і День захисника України, День збройних сил, День Соборності України, День Гідності і 

Свободи, Проголошення Карпатської України, Шевченківській тиждень, День 

слов’янської писемності та культури, День української вишиванки тощо); 

• відзначення тематичних дат (Міжнародний день толерантності, День пам’яті 

жертв голодоморів та політичних репресій, День пам’яті героїв Крут, День героїв 

Небесної Сотні, Всесвітній день здоров’я, День пам’яті та примирення); 

• тематичні та предметні тижні, місячники (Тиждень здоров’я, Тиждень 

безпеки дорожнього руху, Тиждень безпечного Інтернету, Тиждень права); 

• профілактичні і превентивні заходи (боротьба зі шкідливими звичками, 

Тиждень протидії булінгу, 16 днів проти насильства, Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

тощо); 

• благодійні акції («Миколай про тебе пам’ятає» , «Від серця до серця», 

«Відчини своє серце добру» та інші); 

• участь у обласному конкурсі ,,Малюнок. Вірш. Лист до мами.», фестивалі 

«Воскресни, писанко!» 

Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність закладу освіти щодо формування у молодого покоління 



високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про 

благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку 

із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

Впродовж навчального року у Вищому професійному училищі №34 м. Виноградів 

національно-патріотичне виховання проводилось через систему наступних заходів: 

 тематичні вечори, акції, уроки мужності за участі учасників бойових дій на 

Сході України, учасників революції Гідності; 

 тематична лінійка до Дня захисника України; 

 виховні години до Дня збройних сил України; 

 участь учнівської молоді в районному мітингу-реквіємі, присвяченому 

визволення міста Виноградів від фашистських загарбників; 

 урок мужності до Дня пам’яті героїв небесної сотні; 

 проведення тематичних виховних годин до річниці трагедії Бабиного Яру; 

 проведення виховних годин за наступними темами: «Міжнародний день 

ООН»; «Запали свічку» до вшанування жертв Голодомору в Україні; «Всесвітній день 

миру»; «День Соборності та Свободи України»; «День пам`яті героїв Крут»; «День 

народження державного прапора України» (книжкова виставка); «Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокоста» та інші. 

Велика увага  колективу закладу освіти приділяється соціальному захисту 

здобувачів освіти з числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

дітей із соціально-незахищених сімей.  

Протягом всього терміну навчання вказані категорії здобувачів освіти отримують 

матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна 

допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, 

навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення. 

 

3.Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти 

училища передбачає тісну співпрацю з Виноградівським  відділенням поліції, Службою у 

справах дітей Виноградівської ТГ, Соціальним міським центром, Клінікою дружньою до 

молоді, розробляються заходи, проводяться засідання Ради по профілактиці 

правопорушень. На обліку у Виноградівському відділенні поліції не перебуває жоден 

здобувач освіти.          

Класні керівники проводять виховну роботу не тільки протягом освітнього 

процесу, а й в позаурочний час: відвідують здобувачів освіти у гуртожитку, вдома, на 

місцях виробничої практики.     

Під час карантинних заходів  здобувачі освіти більшу частину свого часу 

проводили у соціальних мережах. Для того щоб урізноманітнити дозвілля учнів класними 

керівниками було створено Viber групи де продовжували здійснювати просвітницько-

профілактичну діяльність: 

- Рекомендації здобувачам освіти на період карантину; 

- Поради як побороти лінь і почати вчитися; 

- Дисциплінуй себе, щоб розвинути бажання вчитися; 

- Поради учням-випускникам щодо підготовки та складання ЗНО. 

Протягом навчального року особлива увага акцентувалась на збереженні і 

зміцненні психологічного здоров’я учасників освітнього процесу, виявлення домашнього 

насильства відносно учнів та випадків боулінгу серед учасників освітнього процесу. За 

період 2020-2021 навчального року не поступило жодного запиту щодо питання протидії 

домашньому насильству та питання протидії боулінгу(цькування). 



Психологічна служба співпрацює з ювенальною превенцією Виноградівського 

відділення поліції, Службою у справах дітей, соціальними фахівцями та громадськими 

організаціями. В умовах карантину практичний психолог працювала на платформі Google 

Classroom де учні мали можливість пройти тестування, задати питання та переглянути 

відеоролики. 

В училищі працює 10 гуртків за інтересами ( національно-патріотичного виховання, 

художньо-естетичного напрямку та технічної творчості) та дві спортивних секції 

(волейбол та футбол). До гурткової роботи залучено близько 40 % здобувачів освіти. 

Спортивно-масова  робота проходить у спортивній залі і на стадіоні, де є необхідна 

кількість спортивного обладнання для виконання навчальної програми  з предмету 

«Фізичне виховання» та позаурочних спортивних заходів (День фізкультурника, Веселі 

старти, першість училища та району з волейболу, баскетболу, футболу). Учні мають 

призові місці у міських, районних та обласних змаганнях. 

На підставі наказу по закладу освіти з метою профорієнтаційної роботи, за 

педагогічними працівниками були закріплені заклади загальної середньої освіти 

Закарпатської  області.   

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами 

учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план 

профорієнтаційної роботи на навчальний рік. Організовуються зустрічі  з учнями 

випускних класів, їх батьками, екскурсії до закладу освіти для ознайомлення з навчально-

матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено 5 

нових презентацій про діяльність Училища за напрямками навчання.  

 

Для проживання у гуртожитку створені належні житлово-побутові умови. 

Санітарний стан кімнат та місць загального користування знаходиться у задовільному 

стані. Гуртожиток повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем. 

Протягом 2020-2021 навчального року гуртожиток працював над проблемним 

питанням: «Формування у здобувачів освіти потреби у високих культурних і духовних 

цінностях та їх подальшому збагаченню».  

Виховна робота у гуртожитку проводилася планомірно у відповідності з загальним 

перспективним планом роботи училища, планів на рік, місяць та тиждень. Щотижневий 

план роботи погоджується з Радою гуртожитку та затверджується заступником директора 

з виховної роботи. 

Протягом навчального року в гуртожитку були проведені наступні заходи: Вечір 

знайомств тематичний вечір, присвячений жертвам Голодомору та політичних репресій 

1932-1933 років «Нехай горить свіча на спомин тих життів» День гідності і свободи , 

виставка робіт з природного матеріалу «Золота осінь, виставка робіт до Дня святого 

Валентина «Найкраща валентинка», День Соборності «Україна моя молитва», година 

спілкування присвячена Дню пам’яті Героїв Крут», тематичний вечір до Дня виведення 

військ з Афганістану , до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  

Постійно проводилися бесіди з циклу історії рідного краю,  опитування на тему: 

«Про себе», «Я і моя сім’я», «Що мені подобається в гуртожитку і щоби я хотів змінити», 

«Якою ти бачиш свою майбутню сім’ю», «Місце соціальних мереж в житті сучасної 

молоді», «Адміністративна та кримінальна відповідальність», «Проблеми безробіття 

молодих спеціалістів», «Як я проводжу вільний час». 

Виховна робота училища регулярно висвітлюється на Веб-сайті закладу освіти . 
 



4 Фінансування навчального закладу та  раціональне використання коштів. 

 Навчальний заклад фінансується з місцевого(обласного) бюджету, а також має 

рахунок спеціального фонду, куди надходять кошти від навчально-виробничої 

діяльності, оренди приміщень, платного навчання слухачів з числа незайнятого 

населення, за рахунок курсової підготовки і перепідготовки, рахунок за дорученням, 

куди надходять благодійні кошти. 

 Надходження та використання коштів здійснюється згідно кошторисів, 

затверджених в установленому порядку. 

В 2021 році сума надходжень до спеціального фонду становить  3,71 млн.грн. 

 Використання коштів спеціального та благодійного фонду спрямована на 

зміцнення матеріально-технічної бази училища, забезпечення його життєдіяльності та 

відповідає статутній діяльності навчального закладу. 

 Власними силами проведено поточний ремонт всіх  навчальних приміщень. 

 Заробітна плата працівникам та учнівська стипендія виплачуються своєчасно. 

 Заборгованість по заробітній платі, стипендії та комунальних послуг відсутня. 

Дані про надходження і використання коштів наведені в додатку №1. 

 

5. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами 

та   доцільність їх розстановки. 

      Навчальний заклад укомплектований керівними та педагогічними кадрами  на 

76 % 

 по штату – 80 чол. ; фактично – 61 чол. 

 із них: майстрів в/н  - 23 чол. 

 із них: 21 викладачів (12 - загальноосвітньої підготовки, 9 – професійно-

теоретичної підготовки). 

 Із числа керівних та педагогічних працівників мають: 

 педагогічне звання  «Старший викладач» - 14 чол. 

 педагогічно-кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 21 чол. 

 

Училище на 100% забезпечений викладачами з відповідною освітою,                а 

забезпеченість майстрами виробничого навчання в розрізі професій становить; 

– Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; касир ( в банку); 

адміністратор;                                                                               -100%; 

– Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1»,»А2», «В1»); слюсар з 

ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)                                                                             - 75%; 

– Електромонтер з ремонту та обслуговування  електроустаткування; водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»)                                 -100 %; 

– Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник                               - 25%;        

– Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних 

засобів (категорія «С»)                                                                  - 75% 

     - Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення   - 100% 

 

 

 

 



 

6.Підсумки атестації педагогічних працівників за 2021 рік 

      У 2021 році атестувалося 14 педагогічних працівників Вищого професійного 

училища №34 м. Виноградів, у тому числі 9 педагогів – на відповідність рішення 

присвоєним кваліфікаційним категоріям, педагогічним званням, та встановленим 

тарифним розрядам. Двом викладачам присвоєно наступні кваліфікаційні категорії. 

Одному майстру виробничого навчання присвоєно  педагогічне звання  «майстер 

виробничого навчання другої категорії». Троє майстрів виробничого навчання  

підвищили тарифні розряди. У розрізі категорій педагогічних працівників пройшли 

атестацію: 6 викладачів, в тому числі 4 викладачі загальноосвітніх дисциплін та 2 

викладачі спецдисциплін; 7 майстрів виробничого навчання; 1 вихователь 

гуртожитку. 

Атестаційною комісією І рівня порушені клопотання перед комісією ІІІ рівня 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації про атестацію 7 педагогічних 

працівників, з них 5 викладачів та 2 майстри виробничого навчання на 

підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.  

   

  Атестація педагогічних працівників проводилася з дотриманням вимог Типового 

положення, на засадах демократизму, відкритості та колегіальності. Атестаційні 

комісії вивчали професійну діяльність педагогів, які підлягали атестації, виявляли 

їхні здобутки та досягнення, об’єктивно та виважено визначали рівень 

сформованості їх педагогічних вмінь і навичок та оцінювали результативність 

роботи в міжатестаційний період. По вказаному питанню клопотання задоволені.

  

Діловодство в училищі ведеться державною мовою відповідно до інструкції про 

ведення ділової документації.  

Випадків виробничого травматизму серед учнів та працівників училища не було 

допущено. Порушень законодавства про охорону праці не має. Скарг на діяльність 

директора училища не надходило.. Зауваження та пропозиції, викладені батьківським 

комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів 

громадського самоврядування виконувалися в міру фінансових можливостей.Приписи  

контролюючих органів виконані в повному обсязі. 

Питання трудової дисципліни, дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку, використання фінансових та матеріальних ресурсів 

розглядаються на нарадах, що проводяться відповідно до потреби. До роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 року училище підготовлено на 50 %. 

Згідно протоколу загальних зборів  училища  ____  % працівників визнали 

роботу директора училища задовільною. 

( протокол додається)                            

 

 

Директор училища                                 В.П.Гнатківський 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

   

 

   

 
 Таблиця 1 

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність 

Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів  

 
№ п/п Назва показника за 5 місяців 2021 р. 

1 Обсях надходжень:   

всього (тис.грн.) 10497,8 

в т.ч.:   

 - з державного бюджету   

- з обласного бюджету 10497,8 

  інші надходження    

2 Обсяг надходжень до спеціального фонду:   

всього (тис.грн.): 653,8 

в т.ч. кошти отримані за :   

- навчання 18,0 

 виробнича практика 567,7 

- освітні послуги   

- оренда приміщень і майна 0,3 

-плата за проживання в гуртожитку та житлобудинку 52,4 

- харчування інших 2,9 

  

- інші надходження 12,5 

3 Витрачання загального фонду бюджету   

всього (тис.грн.) 10173,7 

в т.ч. на:   

- заробітну плату з нарахуванням 7999,6 

- стипендію учням 1299,4 

- свідоцтва, дипломи 0,2 

- відрядження 0,0 

- будівельні матеріали (ламінат, бітум) 98,4 

- капітальний ремонт 0,0 

- продукти харчування 152,6 

- медикаменти 7,6 

- комунальні витрати. 615,9 

4 Витрачення спеціального фонду бюджету   

всього (тис. грн.) 821,0 

в т.ч. на:   

- заробітну плату з нарахуванням 56,1 

- стипендію учням 0,0 

 придбання обладнання, інвентарю та матеріалів 178,4 



- придбання навчальн. та методичної літератури 6,6 

- господарські витрати 364,8 

- комунальні витрати. 215,1 

 

 

5 

 

 

Наявність заборгованості всього (тис.грн) 

  

в т.ч.   

- по заробітній платі - 

- по стипендіях - 

- за комунальні послуги - 

    

6 Витрати на енергозбереження всього (тис.грн.)   

в т.ч. на:   

- придбання металопластикових вікон 48,8 

- придбання котлів   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

               фінансово - господарської  діяльності училища 

                              за рахунок спец коштів   за 5 міс.  2021 р.р. 

    

№ Надходження:   5 міс. 2021 р. 

1 Платне навчання   18,0 

2 Виробнича практика   567,7 

3 Послуги акт.залу, їдальні   0,0 

4 Оренда, квартплата   50,3 

5 Проживання в гуртожитку   2,3 

6 Інші надходження ( ферма, харч.)   2,9 

7 "Воскресни Писанко"   5,0 

8 Оновлення мат-тех бази   0,0 

  Всього:   646,2 

  Витрати:     

1 Зарплата з нарахуванням   56,1 

2 Відрядні   0,3 

3 Харчування   3,9 

4 ПММ , зам. частини   38,1 

5 Послуги зв’язку, Інтернет   6,0 

6 Водопостачання   53,9 

7 Електроенергія   62,2 

8 Природний газ   92,8 

9 Вивіз мусора   6,2 

10  Пеня, пенсійн.збір,% банку   8,9 

11 Поточний ремонт    59,6 

12 Редакція , типографія ,радіо, реклама   0,6 

13 Оновлення програмного забезпечення   1,0 

14 Підписка видань   6,6 

15 Підвищення кваліфікації, послуги    0,0 

16 Утримання орг. техніки   2,2 

17 Заміна вікон та дверей   48,8 

18 Бланки, конц .товари, свідоцтва, дипломи, поштові марки   3,5 

19 Тех.документація , встановлення сигналізації   0,0 



20 Страхування транспорту, членів пожежної дружини   0,0 

21 Перевірка димоходів, тех.обс.сигнал.   5,7 

22 Господарські витрати   54,7 

23 Обладнання   309,9 

  Всього:   821,0 

    

    

    

    
Інформація про матеріальне стимулювання працівників   училища 

    Виплати   працівникам  (тис.грн) 

        5 міс.2021 р. 

1 Премія   431,7 

 

 

  

     

 


