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З В І Т 

директора за  2020– 2021 навчальний рік 

 

 
 Хочу привітати  колектив ліцею із завершенням попереднього 

навчального року та з початком нового 2020 – 2021 навчального року. Хочу 

побажати, щоб навчальний рік, що почався, був більш плідним, більш 

ефективним для всіх нас. 

 

Навчально-виробнича діяльність 

 

Вся діяльність ліцею і адміністрації у 2020-2021 н.р. проводилася в 

повній відповідності з річним планом і планом внутрішньоліцейного 

контролю.  

Станом на 01.11.2020 р. Регіональне замовлення було виконано на 90%. 

Заплановано зарахувати  218 учнів, зараховано 197 учнів. 

Управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації 

було надано проект регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників у кількості 197 учня, а також реєстр підприємств-замовників, з 

якими укладено двосторонні договори на професійну підготовку 

кваліфікованих робітників. 

Регіональне замовлення: 

На базі 9 класів: 

- «Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного 

зварювання» - 30 учнів; 

- «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. 

Електрозварник ручного зварювання» - 30 учнів; 

- «Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів» - 30 учнів; 

-   «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар» - 30 учнів. 
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На базі 11 класів: 

- «Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного 

зварювання» - 26 учнів; 

-   «Електрогазозварник» - 26 учнів; 

-   «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - 25 учнів. 

          Відсів учнів протягом 2020-2021н.р.становить 26 учнів, випустилося 86 

чол. (4 групи), працевлаштовано 66 учнів. 

 Розроблені пакети документів для курсової підготовки та 

перепідготовки безробітних, стажування майстрів виробничого навчання з 

професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на 

автоматичних і напівавтоматичних машинах. Зварник». 

 Ліцей відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

12.02.2020 р.  № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа 

для кращих результатів» взяв участь у відбірковому турі конкурсу 

Міністерства освіти і науки України із створення навчально-практичного 

центру з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». 

Наказом МОН України № 846 від 26.07.2021 р. затвердили наш навчальний 

заклад на базі якого буде створений навчально-практичний центр. 

 У квітні 2021 року у ліцеї було проведено самоаналіз освітньої 

діяльності щодо підготовки кваліфікованих робітників для атестації професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 

Рішенням акредитаційної комісії від 23 червня 2021 року, Протокол № 142, 

заклад має можливість продовжувати освітню діяльність з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 

В навчальному закладі на протязі 2020-2021н.р. пройшли підготовку та 

перепідготовку  слухачі по навчанню за індивідуальною формою з професій 

«Електрозварник ручного зварювання»; «Складальник корпусів металевих 

суден». 
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За 2020-2021 н.р. ліцеєм були отримані доходи : 

  -  курсова підготовка за індивідуальною формою – 51100 грн. 

 

                            Професійне навчання  

 Зміст навчально-виробничого процесу та його терміни за професіями 

визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені 

спільно з підприємствами-замовниками кадрів на основі Типових навчальних 

планів і програм за Державним стандартом ПТО. 

 Контроль за навчально-виробничою діяльністю здійснюється 

керівником ліцею, заступником директора з НВР, старшим майстром та 

методистом за графіком, затвердженим керівником. 

 Професійно-практична підготовка залежить від правильної організації 

виробничого навчання в майстернях ліцею, матеріального забезпечення та 

чіткої організації для покращення матеріально-технічної бази та 

життєдіяльності ліцею. 

 Виробничу практику на підприємствах міста та області учні ліцею 

проходять за укладеними договорами та згідно з детальними програмами 

виробничої практики. 

 В більшості учні, а це порядком 75%, проходять виробничу практику 

на оплачуваних робочих місцях, наданих підприємствами, до яких 

відносяться. 

 ТОВ «Смарт-мерітайм Груп», ХДЗ «Паллада», ТОВ «Неждана», НВО 

«Нові Технології», ТОВ «Надія», ТОВ «Автопланета плюс», ПВНТ 

«Універсал», ТОВ «Електромеханічний завод», МКП «АНТ», ФОП 

«Шевчук», ФОП «Ходус Ю.В.», МКП «Електротранс». 

  Аналізуючи виконання плану навчально-виробничої діяльності, 

бачимо, що за звітній період з підприємств було отримано: 

 - І семестр 2020-2021 н.р. – 71455 грн. ( це групи під керівництвом 

Соловцова В.А., Дейнекі О.П.). 
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 - ІІ семестр 2020-2021 н.р. – 108438 грн. ( це групи під керівництвом 

Омельченка Б.В., Соловцова В.А., Дейнекі О.П., Левицького Д.В., Швіндіна 

А.В.). 

 Всього за звітній період отримано 179893 грн., в порівнянні з минулим 

навчальним роком майже в 1,5 рази більше (115742 грн.). 

 Також в рамках співробітництва з підприємствами було надано 

допомогу: 

- ТОВ «Смарт-мерітайм Груп» - 2 тони ділових металовідходів на суму 

24 тис. грн.; 

- ХДЗ «Паллада» - 1 тону ділових металовідходів на суму 8 тис. грн.; 

- ТОВ «Автопланета плюс» - 1 тонна цементу на суму 2304 грн.,  

60 літрів фарби на суму 5052 грн. 

 Також майстрами в/н Шевченком О.Г., Боговіним К.А., Швіндіним 

А.В. зроблено капітальний ремонт «Електрозварювальної майстерні», 

встановлено кабіни та насичення пристроями. 

 Майстри в/н Шевченко О.Г., Соловцов В.А. придбали фарби 50 літрів 

на суму 2900 грн. для даної майстерні. 

 Також силами майстрів в/н Мамчура М.А., Швіндіна А.В., Шевченка 

О.Г., Чарнецького Є.Г., Левицького Д.В., Омельченка Б.В. було проведено 

реорганізацію «Столярної майстерні» під НПЦ «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів». 

 Робота на перспективу: 

- підготувати та встановити витяжну вентиляцію в «Електрозварювальні 

майстерні»; 

- підвести електромережу і встановити зварювальне обладнання в 

«Електрозварювальні майстерні»; 

- зробити капітальний ремонт в «Судноскладальній майстерні»; 

- зробити капітальний ремонт в НПЦ «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»; 
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- придбати і встановити обладнання для відкриття НПЦ «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів». 

 

Загальноосвітня підготовка 

Пріоритетними напрямками роботи навчальної частини у 2020-

2021 навчальному році стали: 

  - створення умов для розвитку творчої особистості учнів; 

          - виховання конкурентоспроможних громадян, що призведе до 

підвищення рівня навчальних досягнень учнів (орієнтир на ЗНО); 

  - втілення новітніх педагогічних технологій у навчальний процес, 

дистанційної освіти зокрема; 

  - забезпечення принципів особистісно-зорієнтованої освіти. 

Реалізація цих напрямків здійснювалася шляхом проведення 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, проведення та аналізу 

директорських, діагностичних, семестрових контрольних робіт, контролю за 

виконанням навчальних планів і програм, практичної частини програми 

шляхом проведення предметних тижнів, гурткової роботи, показових уроків і 

позакласних заходів. 

Постійно проводився контроль за станом ведення журналів 

теоретичного навчання (своєчасність і якість заповнення, виконання 

практичної частини програми, система оцінювання учнів). 

 Аналіз відвіданих уроків викладачів загальноосвітніх предметів 

показав, що вони використовують різноманітні інноваційні форми та методи 

для підвищення інтересу до навчання, активізації творчих здібностей учнів.  

 Підсумком загальноосвітньої підготовки є проведення ДПА у формі 

ЗНО. 

Аналіз роботи викладачів загальноосвітніх предметів проводився в 

різних напрямках: в розрізі груп, предметів та звітів викладачів суспільно-

гуманітарного і природничо-математичного циклу про атестацію навчальних 

досягнень учнів. 
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Порівнюючи якісні показники успішності учнів із 

загальноосвітньої підготовки у розрізі предметів з базових предметів: 

 - 2019-2020 н.р. – 24,65% 

 - 2020-2021 н.р. – 24,95%  

спостерігаємо, що у цьому навчальному році НДУ підвищилися на 0,3%.  

Кількість учнів, що навчаються на початковому рівні – 86 чол. (29,4%);  

на середньому рівні –167(57,2%); на достатньому рівні - 39 (13,4%). Учнів, 

які мають високий рівень навчальних досягнень немає. 

Показники високого і достатнього рівнів у природничо-математичному 

та суспільно-гуманітарному циклі майже однакові (22,88% та 22,84% 

відповідно). 

Тривожним фактом є наявність неатестованих учнів (загалом – 24 учнів, 

7,6%) та відсоток учнів початкового рівня (загалом – 86 учнів, 29,4 %). 

 В цілому рівень навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх 

предметів доводить про необхідність:  

- роботи з перегляду форм і методів викладання предметів для ефективності 

навчання, індивідуальної роботи з учнями через проведення консультацій 

(особливо предметів, що виводяться на ЗНО) та проведення предметних 

гуртків, налагодження системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів на 

кожному уроці; 

- створення умов для продуктивної творчої співпраці напрямку «учень-

викладач-кл.керівник-майстер в/н» - і в зворотньому зв’язку щодо 

підвищення НДУ, здійснення ефективного контролю щодо відвідування 

учнями навчальних занять; 

-  здійснення самоаналізу своєї викладацької діяльності із розробкою дієвих 

заходів щодо ліквідації недоліків в знаннях учнів; 

- продовження роботи по створенню власних блогів (сайтів) з метою 

пропагування власних педагогічних надбань; 
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- спрямування роботи на розвиток творчості учнів, поглиблення і поширення 

знань з предметів шляхом проведення предметних тижнів та творчих 

виставок; 

- посилення видавничої діяльності викладачів з метою поширення передового 

педагогічного досвіду; 

- активізації роботи методичних комісій як координаційно-організаційного 

центру циклових напрямків.  

 

Навчально-методична робота 

Ключовими підрозділами методичної роботи в ліцеї залишаються 

циклові комісії, яких в ліцеї 6 та Школи педагогічної майстерності. 

Знайомству педагогів ліцею з передовим перспективним досвідом 

сприяла участь викладачів, майстрів ліцею в роботі творчих груп, 

засіданнях методичних секцій, заходах Всеукраїнського та обласного 

рівнів: 

- Решетько Т.О. на Всеукраїнському вебінарі «Вернісаж досвіду 

викладання предметів загальної середньої освіти з професійним 

спрямуванням», виступила з доповіддю. Також Тетяна Олександрівна 

ділилася власним досвідом на обласній відеоконференції для 

викладачів хімії. 

- Викладачі ліцею також представляли наш заклад на обласному вебінарі 

для викладачів з предмета «Охорона праці» - це Снєгур Л.А. та 

викладач Панчук С.О.  

- Цілько П.В. був учасником обласного семінару-тренінгу викладачів та 

майстрів виробничого навчання електротехнічного напрямку і 

презентував досвід з питання про впровадження навчання через 

відеозв’язок.  

- Снєгур Л.А. та Левицький Д.В. ділилися набутим досвідом з колегами 

обласного вебінару викладачів і майстрів в/н зварювальних професій з 

теми «Професійна компетентність педагога».  
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- Демянчук І.В.  поділився своїм досвідом  на обласному онлайн-

семінарі викладачів та майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів».  

Демонстрацією плідної роботи викладачів та їх учнів є їх участь в 

обласних оглядах-конкурсах: 

- ІІІ призове місце отримали учні третього курсу (керівник-викладач 

Сердюк Л.М.) в конкурсі творчих проєктів «Математика в моїй 

професії». 

- В творчому конкурсі проєктів з громадянської освіти (керівник-

викладач Картанович Т.А.) посіли почесне ІІ місце. 

- Ярошенко І.В. виборола ІІІ призове місце в конкурсі «Викладач року – 

2020 року» (номінація «Історія України»). 

- Цілько П.В. в конкурсі онлайн-уроків серед майстрів виробничого 

навчання з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» по оцінках журі за кількістю балів став (ІІ) 

другим. 

- Непогано виглядав ліцей і в обласному конкурсі на кращий 

освітянський блог старшого майстра Панчука С.І., де він посів IV  

місце . 

В ІІ семестрі наші викладачі також взяли участь в обласних конкурсах 

на кращі онлайн-уроки з предметів «Креслення», «Спецтехнології 

зварювання», «Хімії», «Географії» та методичних розробок онлайн-уроку 

серед викладачів економічних дисциплін. За підсумками конкурсів маємо 

такі результати: викладач креслення - Снєгур Л.А. - диплом ІІ ступеня, 

Решетько Т.О. - викладач хімії - диплом ІІ ступеня, викладач географії - 

Маслій Н.М. - диплом ІІІ ступеня, викладач економічних дисциплін - 

Шаманська М.М. - диплом ІІІ ступеня, Ковтуненко В.П. - викладач предмета 

«Обладнання та технологія зварювальних робіт» посіла четверте місце. 

 Що стосується видавничої діяльності, то упродовж року були подані до 

друку в онлайн-журнал «Освіта Херсонщини» матеріали уроків виробничого 
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навчання майстрів Юзипчука В.М., Долженка М.П., Гладкого А.В., 

Омельченка Б.В., методиста Шостенко Н.О. Окрім того, у межах навчального 

закладу викладачем Снєгур Л.А. розроблений «Навчальний модуль з основ 

підприємницької діяльності» з предмета «Технології». В цьому напрямку нам 

необхідно продовжувати роботу. 

Однак у роботі є певні недоліки: 

- недостатньо поповнюється база електронних посібників з предметів 

та професій; 

- не всі педпрацівники залучені до висвітлення досвіду в педагогічній 

та методичній пресі; 

- результати обласних учнівських конкурсів свідчать, що не всі 

педагоги добросовісно відносяться до підготовки учнів до конкурсів та 

олімпіад; 

- не на достатньому рівні працювали методичні комісії як центри 

підвищення фахового рівня педагогів; 

- послаблена позакласна робота з предметів та професій; 

- не на достатньому рівні працювали майстри з Googl-сервісами  під час 

дистанційного навчання. 

 

                                     ВИХОВНА РОБОТА 

              

 Відповідно до плану роботи ліцею педагогічний колектив упродовж 

2020-2021 навчального року створював сприятливі умови для поліпшення 

рівня виховного процесу.  

В ліцеї працюють спортивні секції та гуртки: вокальний, театр-студія 

“Музичні вітрила”, «Основи учнівського самоврядування», “Точка зору”, “За 

здоровий спосіб життя”, “Юний захисник Вітчизни” та гурток футболу.  
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Про результативність виховної роботи  свідчать призові місця в 

конкурсах:  

 1. Участь у щорічному конкурсі «Сміється писанка у всій своїй красі», 

стали переможцями: Лиховид Денис, Шевченко Роман, з композицією 

«Веселкова писанка» (керівник: майстер групи 223  Шевченко О.Г.). 

 2. Щорічний обласний конкурс «Альтернативна ялинка» - вибороли I 

місце Можаровський Артем, Кириленко Іван, Дишленко Михайло, Мороз 

Ігор (керівники: майстри Чернецький Є.І., Черкун О.В., Левицький Д.В.) 

 3. У обласному  конкурсі національно-патріотичної пісні "Пісенний 

калейдоскоп" 2020 р. (22.12.2020 р.) посіли I місце Береза Андрій, Тюльнев 

Максим. 

 Ліцей має свій гуртожиток, в якому проживало 202 учнів, в тому числі: 

19 сиріт та 4 дітей із сімей учасників АТО.  

 В гуртожитку  проводились години спілкування , вихователі постійно 

ведуть індивідуальні бесіди з учнями, які стоять на обліку та за зверненням 

майстрів і викладачів. Індивідуальна робота планується та реєструється в 

спеціальному журналі обліку та реєстрації виховної роботи, проведеної в 

навчальних групах. 

 Роботу в ліцейному музеї проводить Ласска А.О. За  2020-2021 

навчальний рік проведено  екскурсії,  виховні години  (до Дня захисника 

України, до Дня участі військ у міжінтернаціональних конфліктах, до Дня 

визволення Херсона від фашистських окупантів),  радіопередачі  (до Дня 

партизанської слави, до Дня Захисника України, цикл передач «Знаменні 

дати 2020 р.»). 

 Постійно проводиться робота з підбору матеріалів для оновлення 

експозицій музею.  

 

 

 



 

11 
 

Військово — патріотичне виховання 

    Проводив Круглов Ю.О., учні під його керівництвом займали: 

 1 місце по розбиранню / збірці АК -74 в міському заліку гри "Джура"; 

 2 місце в змаганнях зі стрільби на честь Дня визволення Херсона;  

 2 місце по розбиранню / збірці АК-74; 

 2 місце зі стрільби в честь дня визволення Херсона 

Фізичне виховання 

 Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист та 

збереження здоров’я учнів.  

 Наші спортсмени брали активну участь в усіх обласних та 

районних змаганнях, де досягли визначних успіхів з таких видів спорту:  

 Настільний теніс ( 26 січня 2021 р.) - IV місце; 

 Стрітбол ( 15 березня 2021 р ) - IV місце; 

 «Козацькі розваги» ( 4 червня 2021 р.) - II місце; 

 Пляжний волейбол ( 17-18 травня 2021 р) - IV місце; 

 «Рух – це здорово» ( 08 червня 2021 р) 

Протягом 2020 року соціальним педагогом (Перязєвою В.К.), 

вихователем (Мозоль Р.В.) та практичним психологом (Богдановою В.В.) 

ведеться корекційна робота та забезпечується соціальний захист та супровід 

учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також дітей пільгових категорій.  

Упродовж 2020  року постійно звертались для надання 

індивідуальних консультацій учні-сироти та учні пільгового 

контингенту, батьки, опікуни, педагоги, майстри в/н та адміністрація 

ліцею для вирішення наступних питань:  

 - Профілактика правопорушень серед учнів ліцею. 

 - Вирішення конфліктів з викладачами. 

 - Подолання конфліктів в сім’ї. 

 - Наявність закріпленого житла. 

 - Постановка на квартирний облік. 
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 - Як уникнути покарання? 

 - Як відновити втрачені документи? 

 - Отримання матеріальної допомоги та сухого пайку та вирішення 

інших соціальних питань. 

За 2020 р. в період  пандемії, до введення карантину та після його, 

соціальним педагогом  Перязєвою В.К. була виконана наступна робота:  

проведення групових та індивідуальних бесід, ведення особових карток. 

 Соціальна служба ліцею постійно співпрацює зі Службами у справах 

неповнолітніх, ювенальною превенцією, патрульною поліцією щодо 

профілактики правопорушень серед учнів ліцею. 

В листопаді 2020 р. була проведена благодійна акція за допомогою та 

при безпосередньої участі благодійної організації «АГАПЕ» для дітей-сиріт, 

дітей з малозабезпечених сімей, були роздані речі та продукти. В кінці 

навчального року 8 учнів мали змогу відпочити на морі. 

Практичним психологом Богдановою В.В. була виконана наступна 

робота: проведення групових та індивідуальних бесід, корекційної роботи, 

ведення особових карток, надання консультативно-методичної допомоги всім 

учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання учнів (майстрам, 

вчителям), превентивне виховання. 

 Але, слід зазначити, що соціальному педагогу і практичному психологу 

слід повернутися обличчям до керівників груп, точно так, як і керівникам 

груп до психологічної служби, а то, окремі звертаються лише тоді, коли 

«припече» ( за характеристикою або провести роботу з учнем, який попав у 

«скрутні обставини»). 

 В поточному навчальному році велика увага приділялася роботі 

учнівського самоврядування. Актив учнівського самоврядування разом з 

куратором Мозоль Р.В. взяли участь у щорічній обласній благодійній акції 

"Сонечко в долонях", яка проводиться з метою співчуття, любові до людей, 

здатності прийти на допомогу, нести добро іншим через добрі справи, 
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виховання в учнів почуття милосердя та розповсюдження ідей доброти та 

гуманізму серед дітей та учнівської молоді. 

 Лідери учнівського самоврядування постійно беруть участь в обласних 

заняттях школи лідерів.  

  Доброю традицією нашого ліцею стала участь учнів у 

волонтерському русі, де вони   проявляють активність у громадських 

доброчинних проектах та акціях:  

1. Колективом та учнями  було зібрано велику кількість пластикових 

кришечок для протезування військових, які постраждали внаслідок 

бойових дій (поранення). 

2. Взяли участь у щорічних установчих конференціях лідерів учнівського 

самоврядування, засіданнях обласної школи, вебінарах, семінарах. 

3. Брали активну участь у виставках професійної майстерності. 

 Просвітницька робота лідерів учнівського самоврядування: 

1. Виховні години у групах. 

2. Реклама національних «гарячих ліній» та ознайомлення з алгоритмом 

дій у випадку булінгу. 

 Волонтерська діяльність: 

1. Участь у щорічній акції «Від серця до серця». Допомога дітям-сиротам 

Херсонського обласного будинку дитини. 

2. Участь у інформаційно-просвітницькій акції «Ми у відповіді за тих, 

кого приручили». Було зібрано кошти для тварин зоокуточку та 

закуплено продукти харчування. 

3. Допомога військовим на постійній основі (збирання пластикових 

кришечок для протезування та продуктів харчування). 

4. Допомога онкохворому учню Олешківського професійно-технічного 

ліцею  Озарко Стефану (діагноз: гострий лейкоз). 

 У рамках профорієнтації провели: 15 шкіл – відеопрезентації, тренінги, 

бесіди, 21 школа –  онлайн-семінари, інформаційні години (відеопрезентації). 
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 На електронні адреси інших шкіл міста Херсона та області був 

відправлений профорієнтаційний матеріал. Але, на жаль, у цьому році 

спрацювала лише Цілько В.Г.,  у міру своїх можливостей, а тому - у цьому 

році слід профорієнтацією займатись з жовтня місяця. 

        З метою покращення організації виховної роботи необхідно: 

 Продовження роботи по урізноманітненню форм національно-

патріотичної роботи з учнями.    

 Продовжити роботу учнівського самоврядування, використання нових 

форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху, розвиток 

волонтерського руху.                                                                       

 Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального 

середовища на особистість. 

 

Господарська робота 

 За період 2020-2021 навчальний рік в гуртожитку: 

 Продовжуємо виконувати програму енергозбереження (заміна 

світильників). 

 Ремонт душової кімнати на І-му поверсі. 

 Ремонт в кімнатах гуртожитку. 

 Зроблено ремонт на кухні 5-го поверху та душовій кімнаті (замінено 

електрообладнання, встановлення бойлер). 

 Проведено ремонт на сходах в гуртожиток. 

 Ремонт входу до спортзалу. 

 Ремонт харчоблоку. 

 Ремонт фасаду учбового корпусу. 

 Ремонт буфету. 

 Ремонт 49-го кабінету. 

 Ремонт їдальні. 

 Фарбування огорожі входу в учбовий корпус. 
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 Заміна труб водовідведення технічного поверху та підвалу гуртожитку. 

 Ремонт і установка зливних бачків в ліцеї. 

 Усунення прориву централізованої мережі подачі води. 

 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За даний період ліцеєм отримано доходів по спеціальному фонду від 

надання платних послуг населенню на суму 2  590 070  грн., в т.ч.:  

гуртожиток для приїжджих –  293 365 грн.; 

 гуртожиток для квартиронаймачів – 734 714 грн.; 

 майстерні – 1 600 грн.; 

 платне харчування в буфеті та їдальні – 396 855 грн.; 

 стоянка – 440 238 грн.;  

 навчання слухачів направлених центром зайнятості, на 

індивідуальній основі та за контрактом з МОН – 430 857 грн.; 

 практика – 159 168 грн.; 

 за зданий металолом – 133 273 грн. 

За даний період, у порівнянні з минулим, доходи значно 

зменшились. 

За цей же період отримано благодійних внесків на суму 181 651 грн., 

це внески від батьків учнів на розвиток матеріальної бази ліцею та 

гуртожитку. 

 

 Безкоштовні подарунки від різних організацій у вигляді: 

 Підручників 90 шт. на 6628,50 грн.;  

 Інструменти 6 одиниць на 11950 грн. для виробничого 

навчання; 

 Банк Аваль - 17 комп’ютерів на 89767 грн. 
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За звітний період видатки по закладу становлять 3 290 387 грн., а 

саме на: 

 із загальної суми видатків  2 642 368 грн. витрачено на 

обов’язкові видатки (виплата заробітної плати, оплата податків, 

виплата стипендії та оплата комунальних послуг), що становить 

80% від суми отриманих доходів. 

За  даний період:  

 оновлено м’який інвентар (постільна білизна та матраци) для 

гуртожитку  на суму  –  9 460 грн. 

Придбано: 

 робочий одяг на суму – 4 320 грн.; 

 комп’ютерна техніка (принтери, комп’ютери, монітори і т.д.) на 

суму –  13 374 грн.; 

 телевізор для центру  –  8 799 грн.; 

 класну дошку –  3 896 грн.; 

 гідравлічний візок – 8 876 грн. 

Решта коштів витрачається на проведення  поточних  ремонтів в 

класах, кабінетах, кімнатах гуртожитку, місцях загального користування, 

покрівель,  фасаду учбового корпусу і т.д.  

Придбаються матеріали та  інструменти для навчального процесу, 

періодичні видання, канцелярські товари та офісний папір, миючі та 

дезінфікуючі засоби,  сантехнічні та електричні товари, господарчі товари, 

бензин та запасні частини, оплачуються  послуги зв’язку та Інтернету, вивіз 

сміття, послуги по рекламі ліцею, проводиться поточний ремонт та 

обслуговування обладнання, проводиться оновлення технічної документації 

по спорудам, сплачуються послуги по навчанню працівників ліцею з питань 

техніки безпеки, послуги  та матеріали з протипожежної та охоронної 

системи, своєчасно сплачуються  податки,  встановлені законодавством 

України.  Загальна сума вище вказаних витрат складає   599 294 грн. 
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В зв’язку з відсутністю належного фінансування та зменшення 

доходів на сьогоднішній день рахується кредиторська заборгованість 

перед Міськводоканалом на суму 41 536 грн., перед Херсонською 

енергетичною компанією на суму 23 603 грн., та виплаті стипендії на 

суму 33 304 грн. 

За рахунок фонду економії заробітної плати, доходів за надані послуги, 

відповідно до встановлених законодавством норм та колективного договору, 

працівникам ліцею за весь звітуємий період було нарахована та виплачена 

премія,  в тому числі премії до ювілейних дат та майстрам за виконання 

плану доходів від виробничої практики, матеріальна допомога на 

оздоровлення та для вирішення соціальних проблем на загальну суму 

1 093 743 грн. 

Всі досягнення ліцею стали можливими завдяки чудовому колективу 

працівників та Вашому професіоналізму. 

Дякую всім за сумлінну працю. Бажаю міцного здоров’я, енергії та 

невтомної наснаги на освітянській ниві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


