
IV. Фінансування діяльності Запорізького навчально -виховного 

комплеку №63 Запорізької міської ради Запорізької області  

складається:  

- коштів державного бюджету відповідно кошторису;  

- коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством; 

- надходжень коштів з Фонду сприяння діяльності навчальних закладів 

Шевченківського району м. Запоріжжя , тощо. -  

Фінансово-господарська діяльність закладу спрямована на удосконалення 

матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані, організацію залучення 

коштів для її оновлення засобами взаємодії з міською владою, депутатським 

корпусом та у грантах, проектах.  

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1968 році. Фінансування потреб 

школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом 

навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, 

доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією оплати за спожиті 

школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, 

школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у 

працездатному стані. Не в кращому стані перебувають електромережа та 

каналізаційна система закладу, на ремонт якої бюджетними запитами було 

передбачено 90 тис. грн. бюджетних коштів, які освоєно в жовтні-листопаді 2016 

року. Подальшим кроком є повна заміна застарілих віконних блоків спортивної зали 

на енергозберігаючі, проведення капітального ремонту туалетів за рахунок коштів 

Громадського бюджету, інших заходів, запланованих на червень-серпень 2017 року.  

Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи 

здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, оновлення навчальних кабінетів, поточні 

ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. 

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних 

кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл 

планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його 

збереження та оприбуткування немає. Вчасно готується звітна документація, 

матеріали списуються, або оприбутковуються. 

Для поліпшення матеріальної бази та відкриття додаткових груп дошкільного 

підрозділу закладу в рамках місцевого бюджету заплановано виділення коштів для 

проведення ремонтних робіт залучено 1 млн.399 тис грн. Раніше за рахунок виділеної  

гуманітарної допомоги неурядовими фондами та структурами країн ЄС на ремонт та 

повне облаштування групи короткотривалого перебування дітей ясельного віку 

меблями, іграшками, іграми, методичними посібниками та ігровими модулями 215 

тис. грн.. Повним обладнанням та поновленням меблів в групах дошкільного 

підрозділу завдячуємо міжнародній організації UNICEF, яка безкоштовно також у 

формі гуманітарного гранту надала модернове обладнання та дитячі меблі на суму 

понад 180 тис. грн. для облаштування 4 дошкільних та 2-х ясельних груп.  

Для поліпшення матеріально-технічної бази закладу та проведення ремонту 

використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, 



але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У приміщеннях шкільного підрозділу 

закладу існує потреба у негайній заміні лінолеуму, виконанні капітального ремонту 

фасаду. Для цього потрібні значні кошти.  

Під час підготовки до нового 2017-2018 н. р. відремонтовано 12 кабінетів, 

виконано поточний ремонт спортивної зали, кабінетів фізики, біології, туалетів, 

шкільної їдальні; в дошкільному підрозділі закладу замінено 5 вікон на 

металопластикові, обладнано додатково приміщення 2-х груп (спальних кімнат, 

приймальних кімнат); обладнано приміщення пральної кімнати, встановлено 

додаткові вхідні металеві двері , придбано нові меблі (25 комплектів), тощо; при 

цьому всі роботи проведено за рахунок спонсорських та батьківських коштів.  

З метою оптимального використання приміщень, що не задіяні безпосередньо 

в навчально-виховному процесі ЗНВК № 63 надано площі згідно угод оформлених 

Управлінням Комунальної власності Запорізького міськвиконкому (1 орендна угода-

по приміщенням дошкільного підрозділу ЗНВК № 63, 1 угода-по використанню 

площі в основному приміщенні закладу). 

 При цьому матеріально-технічна база закладу потребує оновлення (останній 

капітальний ремонт проводився 1993 році). 

З метою покращення матеріальної бази ЗНВК №63 приймає активну участь в 

реалізації проектів «Громадського бюджету-2017», де визначено переможцем з 

призовим фондом-300 тис .грн. та конкурсу«Ми-це місто» соціальних програм 

«Запоріжсталь», де проект закладу вийшов у фінал в 2017 році, де був визначений 

переможцем з грантовим фондом 70 тис. грн, завдяки чому в рамках реалізації 

шкільного проекту «Інтерактивна фізика для майбутніх фахівців металургійної тв 

машинобудівної індустрії»(автор –Діброва Ю.В.-вчитель фізики ЗНВК№63) 

реконструйовано , модернізовано та облаштовано кабінет фізики. 

Завдяки допомозі депутата Запорізької міської ради Поливяного Сергія 

Олександровича протягом 2016-2017 навчального року по ЗНВК№63 придбано 

акустичні системи та обладнання (70 тисяч гривень ), будматеріали (30 тисяч 

гривень) та проведено ремонти 7 санітарних блоків (180 тисяч гривень ) на загальну 

суму 280 тисяч гривень. 

При цьому матеріально-технічна база закладу продовжує потребувати  

оновлення (останній капітальний ремонт проводився 1993 році. 


