
Щепартамент освiти i науки облдержадмiнiстрацii

У просктi обласного бюджету на утримання установ освiти,
пiдпоряДкованиХ департаМентУ освiтИ i науки та проведення ocBiTHix заходiв,
плануюТься видатки У cyMi 9З5 б12,800 тис.грн., у томУ числi по заг€шьному
фонду 867 031,1 тис.грн., спецiальному - б8 581,7 тис.грн., з них бюджет
розвитку - 11 000,0 тис.гривень.

За рахуноК циХ коштiВ плануетьсЯ утримувати 51 установу освiти,
пiдпорядковану департаменту освiти i науки, у тому числi: 22 школи-iнтернати,
з них: 11 заг€шьноосвiтнiх та 11 спецiальних шкiл-iнтернатiв; 7 закладiв
позашкiЛьноi осВiти, У томУ числi оздоровчi центри <Орлятко> i <ВiтрилD);
4 заклади вищоТ освiти I-II piBHiB акредитацii; iнститут пiслядипломноТ
педагогiчноi освiти; центр фiнансово-статистичного монiторинry, матерiально-
технiчногО та iнформацiйного забезпечення ocBiTHix закладiв; lб закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти.

у заг€Lпьному обсязi видаткiв, передбачених департаменту, враховано
освiтнЮ субвенцiЮ з державногО бюджетУ мiсцевиМ бюджетам в cyMi
294 бз9,4 тис.грн. на оплату працi з нарахуваннями педагогiчних працiвникiв, з
них на: заклади загЕLпьноi середньоi освiти - 2з0 13 1,б тис. грн.; здобуття повноi
загальноi середньоi освiти учнями закладiв професiйноТ (професiйно-технiчноi)
освiтИ 22 000,0 тис. ГРН., студентами закладiв вищоi освiти I_II piBHiB
акредитацii державноi та комунальноТ власностi - 10 605,0 тис. ГРН.,
iнклюзивно-ресурснi центри Миколаiвськоi областi _ 29 672,9 тис.|рн., з них
1236,з68 тис.грн. (не розподiленi), заклади загальноi середньоi освiти приватноi
форми власностi Миколаiвськоi областi _ 2 229,9 тис.|ривень (не розподiленi.).

середньорiчна чисельнiсть працiвникiв в закладах освiти становитиме
5298,67 штатних одиниць i ставок, у тому числi: по закладам загальноi
середньОi освiтИ 275з,24 штатних одиниць, по закладам професiйноI
(професiйно-технiчноI) освiти - |619,49 штатних одиниць, по чотирьом вищим
навч€шьним закладам I-II piBHiB акредитацii - 470,5 штатних одиниць,

LULU року в 1нтернатних закладах будуть навчатися 4 658
закладах професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти - 5274 учнiв,

2020 учнiв, в
в вищих

1нтернатних будуть

навчсtJ,Iьних закладах I-II piBHiB акредитацiI - 1932 студентiв.

В проектi загального фонду обласного бюджету без урахування цiльових
видаткiв та трансфертiв з державного бюджету видатки заг€Lльного фонду
BpaxoBaнi У cyMi 822 077,775 тис.грн., з них на: заробiтну плату з
нарахуваннями - 592 096,З тис.грн., медичне забезпечення _ 2 008,1 тис.грн.
(на вакцинацiю проти грипу _ з10,0 тис.грн.), огrлату комун€lJIьних послуг i
енергоносiiВ 7з 2з8,0 тис. ГРН., соцiальне забезпечення 49 2з5,7 тис.
гривень.

На харчування учнiв та вихованцiв передбачено 79 9з7,1 тис. гривень, iз
розрахункУ середньОi BapTocTi харчування вихованцiв шкiл iHTepHaTiB:
загыIьноосвiтнiх 93,0 гривень на одну дитину в день, санаторних
99,0 гривень на одну дитину в день; спецiальних - 94,0 гривень; училища



державному утриманнi - 110,00 гривень, однор€вове харчування для дiтей-
сирiт, якi знаходяться пiд опiкою, та учнiв з м€Lлозабезпечених сiмей - 44,00
гривень.

У заг€шьному обсязi асигнувань в обласному бюджетi заплановано
видатки соцiального напряму в cyMi 49 2З5,7 тис. гривень, зокрема на виплати:

- стипендtй 44|48,7 тис.грн., в тому числi студентам закладiв вищоI
освiти I_II piBHiB акредитацii передбачено в обсязi |З 052,5 тис. гривень, учням
закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти - 31 09б,2 тис. гривень;

- щорiчноi допомоги для придбання навч€ulьноi лiтератури у розмiрi
трьох соцiальних стипендiй особам BiKoM вiд 18 до 23 poKiB з числа дiтей-сирiт
та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування - 9|З,З тис. гривень, з них:

учням закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти * 531,0 тис. гривень,
студентам вищих навч€Lпьних закладiв I-II piBHiB акредитацii - З82,3 тис.
гривень;

- одноразовоI грошовоi допомоги у розмiрi шести прожиткових MiHiMyMiB

дiтям-сиротам i дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, що перебували
пiд опiкою (пiклуванням) або на повному державному утриманнi, випускникам
закладiв заг€шьноi середньоТ освiти - 762,З тис. |ривень, при працевлаштуваннi
пiсля закiнчення закладу профтехосвiти - 1 160,3 тис. гривень, студентам
вищих навчаJIьних закладiв I-II piBHiB акредитацii - 228,'| тис. гривень;

- однор€lзовоi грошовоТ допомоги у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних
плат випускникам вищих навчальних закладiв, якi здобули ocBiTy за напрямами
i спецiальностями педагогiчного профiлю, та уклЕLпи на строк не менш як три

роки договiр про роботу в закладах освiти, що розташованi у сiльськiй
мiсцевостi та селищах мiського типу - \57,7 тис. |ривень;

- iнших виплат - |864,7 тис. гривень (особистi витрати вихованцiв з

числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, видатки на

державне особисте страхування вихованцiв, матерiальна допомога учням та
студентам з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
страхування пожежноi дружини та призи).

Вiдповiдно до обласноi цiльовоi соцiальноi програми розвитку освiти
МиколаiвськоI областi на 2017-2021 роки на 2020 роки передбачено
I| 425,0 тис. гривень, у тому числi на:

- виплату премii переможцям Всеукраiнського конкурсу-захисту науково-
дослiдницьких робiт учнiв-членiв Малоi академii наук Украiни - 170,0 тис.
гривень. Очiкуваний результат - стимулювання учнiв до участi в олiмпiадах з

базових навч€шьних предметiв та BceyKpaiнcbкoмy конкурсi-захистi науково -

дослiдницьких робiт;
- виплату стипендii голови облдержадмiнiстрацii та голови обласноi ради учням
професiйно - технiчних та студентам вищих навч€tJIьних закладiв - 135,0 тис.
гривень. Очiкуваний результат-стимулювання учнiв до навчання;



- надання додатковоi одноразовоi грошовоi допомоги при першому
працевлаштуваннi у сiльськiй мiсцевостi випускникам вищих навч€Lльних
закладiв державноТ та комунальноi фор, власностi незалежно вiд
пiдпорядкування, якi здобули спецiальнiсть педагогiчного профiлю та
навчаJIись за рахунок бюджетних коштiв - 120,0 тис. гривень. Очiкуваний
результат стимулювання випускникiв вищих навч€Llrьних закладiв
педагогiчного профiлю до роботи в сiльськiй мiсцевостi;

- придбання в установленому порядку шкiльних автобусiв, а також з

обладнаними мiсцями для дiтей з особливими освiтнiми потребами для
поповнення та оновлення парку шкiльних автобусiв з метою забезпечення
пiдвезення здобувачiв освiти до закладiв освiти (ix фiлiй) незаrrежно вiд ix
територiальноi принсIJIежностi, що найбiльш доступнi та наближенi до мiсця
проживання здобувача освiти, i у зворотному напрямку - 11 000,0 тис. гривень.
Очiкуваний результат - покращення якостi освiти дiтей шкiльного BiKy та
створення належних умов пiдвезення учнiв до закладiв освiти. Придбання
автобусiв мас здiйснюватися на умовах спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв.

На виконання обласноi програми <Безбар'ерна Миколаiвщина)> враховано
кошти у cyMi 36,0 тис. гривень для пiдготовки сурдоперекладачiв у вищих
навчальних закладах державноi форми власностi Миколаiвськоi областi.
Очiкуваний результат - формування адекватного вiдношення суспiльства до
iнвалiдiв та сприяння особам з обмеженими фiзичними можливостями у
реалiзачii конститучiйних прав.

Також, на виконання обласноi програми вiйськово-шатрiотичного
виховання населення Миколаiвськоi областi на 20 |5-2020 роки передбачено
522,0 тис. гривень на проведення заходiв з улоскон€Lлення системи вiйськово-
патрiотичного виховання.

В загальному обсязi видаткiв обласного бюджету за рахунок субвенцiй з

державного бюджету мiсцевим бюджетам враховано видатки у cyMi 45 061,6
тис. грн., у тому числi на:

- надання державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами
1З 158,8 тис.грн. (з них не розподiленi 8 873,150 тис.грн.), у тому числi видатки
споживання - 8 571,3 тис.грн. (не розподiленi - 4285,650 тис.грн.), видатки

розвитку 4 587,5 тис.грн. ("е розподiленi.). Видатки споживання у cyMi
4 285,650 тис.грн. розподiлено мiж мiсцевими бюджетами адмiнiстративно-
територiальних одиниць VIиколаiвськоi областi та обласним бюджетом
виходячи iз кiлькостi осiб з особливими освiтнiми потребами, якi навчаються в

iнклюзивних класах (групах) (KpiM шкiл-iнтернатiв) та учнiв у спецiальних
групах закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi)за станом на 01 листопада
2019 року.;

- виплату заробiтноi шлати з нарахуваннями на неi працiвникам
iнклюзивно-ресурсних центрiв 29 672,9 тис. грн. (з них не розподiленi
| 2З6,З68 тис.грн.). Видатки споживання у cyMi 28 4З6,5З2 тис.грн. розподiлено
мiж мiсцевими бюджетами адмiнiстративно-територiальних одиниць
Миколаiвськоi областi виходячи iз кiлькостi iнклюзивно-ресурсних центрiв за



СТаНОМ на 01 листопада2019 року (23 IРЦ) та з розрахунку I2З6,З7l тис.грн. на
один iнклюзивно-ресурсний центр;

- виплату заробiтноi плати з нарахуваннями на неi педагогiчним
працiвникам закладiв заг€Lльноi середньоi освiти приватноi власностi
Миколаiвськоi областi - 2 229,9 тис.гривень (не розподiленi).

за рахунок власних надходжень установ освiти обласного
пiдпорядкування передбачаеться отримати 57 58I,7 тис. ГРН., iз них вiд плати
за послуги, що надаються бюджетним установам згiдно з ik основною
Дiяльностi - 9 07З,460 тис.|рн., вiд господарськоi дiяльностi 48 2|8,954
тис.грн., реалiзацii майна та здачi примiщень в оренду _ 289,286 тис.грн.
Зазначенi кошти планусться направити на поточне утримання установ
46 025,З2 тис.грн. та капiтальнi видатки -11 55б,38 тис. гривень.
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