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Шановні колеги! 

Дорогі друзі! 

 

З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого 

суспільства. На основі принципово нових економічних, соціальних і політичних 

факторів ставляться підвищенні вимоги до підготовки робочих кадрів, їх 

освітнього рівня та професійної майстерності. Вони мають здійснювати 

важливу функцію задоволення поточних і перспективних потреб виробництва. 

Сьогодні ефективність системи кадрового забезпечення підприємств 

неможливе без урахування потреб суспільства, держави, роботодавців, а також 

громадян України. 

Протягом всього періоду мого керівництва Державним закладом освіти 

Центром професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова (далі ЦПТО № 2) я 

намагався враховувати ці фактори і надати розвитку закладу системний та 

плановий характер. Для того, щоб залишитися на ринку освітніх послуг, треба 

постійно впроваджувати в процес підготовки кваліфікованих робітничих кадрів 

нові інноваційні підходи і педагогічні технології, сучасні матеріали й 

технології. 

На теперішній час ми готуємо молодих робітників з 10 професій для 4 

галузей економіки. 

Наш контингент складає 343 учня, випуск цього року склав 177 учнів. За 

період 2011-2015 р.р. контингент зменшився на 168 учнів. Для цього є 

суб’єктивні і об’єктивні причини: припинено дію ліцензії на підготовку 

робітників з числа іноземних громадян, зменшилась загальна кількість 

випускників загальноосвітніх закладів, тощо. Сьогодні ми працюємо над тим, 

як збільшити обсяг прийому учнів на наступні роки, щоб поступово зростав 

контингент учнів нашого закладу освіти. 

   У своїй діяльності керівництво і колектив ЦПТО №2 спрямували свою 

роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: 

Національної доктрини розвитку освіти України, закону України «Про освіту», 

закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну 
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роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює 

освітній процес. 

  Здійснюється робота в закладі згідно з єдиним планом методичної 

роботи, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, 

інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами роботи 

методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу 

навчального закладу.  

Педагогічний колектив ЦПТО № 2 намагається постійно оновлювати 

зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за якими весь 

педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати 

інтелектуальний і творчий потенціал. І тому вся робота спрямована на розвиток 

та удосконалення творчої діяльності педагогів і на успішну організацію 

навчально-виховного процесу.  

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради, 

науково-методичної ради та через діяльність методичних комісій.  

Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядаються всі заплановані питання, та приймаються рішення по 

кожному з них за терміном їх виконання. Педагогічна рада ЦПТО № 2 визначає 

кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи.  

Згідно планів роботи щомісяця проводяться інструктивно-методичні 

наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативні документи, 

доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання 

виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, гурткова робота, 

конкурси професійної майстерності, олімпіади. 

На засіданнях методичної комісії класних керівників розглядаються 

питання: підвищення методичної майстерності класних керівників, соціальний 

захист учнів, розвиток творчих здібностей учнів, попередження 
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правопорушень, вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін 

досвідом роботи, аналіз проведення виховних заходів. 

  Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань про 

навчально-виховну діяльність. У кінці навчального року проходить науково-

практична конференція «Інноваційна діяльність педагогічних працівників», де 

голови методичних комісій представляють творчі звіти результативності 

роботи за навчальний рік. У звіті – відображено методичну тему, над якою 

працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи 

(хто і які впроваджує інноваційні технології, чий досвід вивчався та 

впроваджувався, ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації, опорні 

конспекти, робочі зошити, посібники, участь у методичних заходах Центру, 

підвищення кваліфікації, результати атестації, рівень навчальних досягнень 

учнів з предметів, тощо).  

       На основі таких звітів проводиться моніторинг діяльності членів 

методичних комісій за навчальний рік та визначаються основні напрямки 

роботи на наступний навчальний рік. 

Аналіз показав, що інноваційні процеси - важливий шлях подолання 

формалізму в навчанні при формуванні професійної компетентності учнів 

ЦПТО № 2. Відмітною особливістю навчально-пізнавальної діяльності при 

інноваційному навчанні є оволодіння знаннями, створення умов включення 

учнів не просто в діяльність, а в діяльність творчу, розвиток вміння навчатися 

самостійно та застосовувати отримані знання на практиці. Можна 

стверджувати: інноваційне навчання робить значний внесок в організацію 

процесу навчання, у вдосконалення навчання, а як наслідок до збільшення 

престижу робітничих професій.  

В закладі  створена атмосфера та умови, в яких педагогічні працівники не 

тільки можуть комфортно працювати, але й мають можливість підвищувати 

свій професійний та педагогічний рівень. 

Щорічно учні навчального закладу беруть участь у Міжнародному 

конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області, у 
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Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, 

обласних олімпіадах із предметів загальноосвітньої підготовки, конкурсах 

фахової майстерності і виставках-оглядах дидактичних матеріалів.  Так в період 

з 2010 по 2015 рр. учні  ЦПТО №2 посіли 14 призових місць в обласних 

конкурсах і олімпіадах із предметів загальноосвітньої підготовки, 4 - з 

професійно-теоретичної підготовки (з предмета «Охорона праці», з професії 

«Маляр», з професії «Штукатур», з професії «Оператор комп’ютерного 

набору»), 18 призових місць з конкурсів фахової майстерності. 

Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є 

забезпечення умов систематичної колективної, групової та індивідуальної 

діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та 

методичного рівнів і на психолого-педагогічну підготовку педагогів.  

Потреба педагогів у безперервній освіті з питань підвищення кваліфікації 

здійснюється шляхом курсової перепідготовки, самоосвіти, участі у роботі 

училищних та обласних семінарів, інших методичних заходах навчального 

закладу та  області.  

З метою визначення відповідності педагогічних працівників займаній 

посаді, рівня їх кваліфікації, наказом директора була створена атестаційна 

комісія . 

Атестація педпрацівників проводилася  в установлені терміни згідно з 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Так, тільки у 

2014/2015 навчальному році атестацію пройшло 15 педагогічних працівників. 

Щорічно у навчальному закладі проводиться огляд навчальної 

документації і матеріально-технічного забезпечення кабінетів і майстерень. 

Викладачі представляють дидактичний матеріал до уроків, контрольні 

завдання, тести до тем. Працюючи над дослідно-експериментальною роботою 

на тему «Розробка науково-методичного забезпечення підготовки 

кваліфікованих робітників на основі комп’ютерних технологій», викладачі 

розробляють електронні презентації уроків, електронні схеми, таблиці.  
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Під моїм безпосереднім керівництвом завершена досить масштабна 

робота щодо створення сучасних електронних засобів навчання - електронних 

посібників: "Технологія та матеріалознавство кам'яних робіт", "Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій", "Технологія зварювального виробництва", які 

мають гриф МОН України. У 2014 році розроблений  програмний педагогічний 

продукт з предмета «Спеціальна технологія МГК» по темі «Опорядження 

мансард». 

Реалії сьогодення полягають у тому, що професійно-технічна освіта в 

Україні недостатньо враховує особливості ринку праці, не несе 

відповідальності перед роботодавцями і не орієнтується на їх потреби. Тому 

вкрай важливою є взаємодія на рівноправній основі ПТНЗ, вузів, органів 

державної влади і роботодавців. 

На базі нашого Центру проходять курсове навчання, педагогічну і 

виробничу практику студенти Харківського технічного університету 

будівництва і архітектури, УІПА, коледжу архітектури і дизайну, ХІПТу, це 

свідчить про високий рівень підготовки викладачів і майстрів виробничого 

навчання. 

Неодноразово Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Харківській області проводив семінари на базі нашого Центру. В проведенні 

обласних заходів брали активну участь педагогічні працівники ЦПТО №2. 

На сучасному етапі на базі ЦПТО №2 вже декілька років  функціонує 

Регіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями фірми 

"КНАУФ", де здійснюється підготовка,стажування, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації робітників за професією "Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій". Тут навчаються не лише учні, а й педагогічні працівники 

будівельних професій ПТНЗ регіону, а також слухачі від будівельних 

організацій та служби зайнятості населення, підвищують кваліфікацію майстри 

з різних областей України. Після підготовки в Центрі слухачі отримують 

сертифікати.  
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З 2014 року був відкритий ще один Регіональний навчально-практичний 

будівельний центр за технологіями фірми "Triora", де здійснюється підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників за професіями 

«Штукатур», «Маляр». Розроблена і цього року проходить апробацію програма 

предмета, що вільно обирається, «Основи дизайну» для робітників 

опоряджувальних професій, яка містить технології та  матеріали вітчизняного 

виробника фірми «Triora».  

В проекті відкриття навчально-практичних центрів за технологіями фірми 

UDK GAZBETON і фірми “Капарол”, з якими ми плідно працюємо вже три 

роки.  

Всі учні нашого навчального закладу крім диплому кваліфікованого 

робітника, отримують сертифікати від фірм-виробників товарів будівельної 

галузі. Представники компаній не тільки проводять семінари і майстер-класи, 

вони беруть безпосередню участь у навчанні молоді, в проведенні 

кваліфікаційних екзаменів, контролюють якість виконання робіт при 

застосуванні матеріалів фірм-виробників товарів будівельної галузі. 

Навчальний заклад взяв участь в проведенні Зовнішнього незалежного 

оцінювання якості освіти у 2015 році. Харківський регіональний центр 

оцінювання якості освіти висловив щиру подяку колективу нашого закладу за 

порозуміння і плідну співпрацю, за забезпечення справедливого та прозорого 

оцінювання знань учасників ЗНО. 

Разом з тим, треба визначити, що в організації навчального процесу є  

недоліки, над якими ще треба працювати. Це недостатній рівень відвідування 

занять учнями окремих груп, трапляються випадки проведення уроків 

теоретичного і виробничого навчання не на високому професійному рівні, не 

всі майстерні обладнанні сучасним інструментами і механізмами, а кабінети – 

технічними засобами навчання.  Ми плануємо ввести більш жорсткий контроль 

за відвідуванням занять і якістю викладання матеріалу, а також плануємо 

оснастити обладнанням та комп’ютерами навчальні аудиторії і майстерні. 
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Що стосується такого важливого напрямку діяльності як виховна робота, 

треба зазначити, що і тут у нас є свої здобутки. На високому професійному 

рівні стали проводитися загальноучилищні заходи, поліпшилась індивідуальна 

робота з учнями пільгового контингенту, військово-патріотичного виховання, а 

також робота гуртків. Не одноразово були отримані нагороди з конкурсів 

художньої самодіяльності. Спортивна команда ЦПТО №2 завжди стає призером 

обласних змагань серед учнів ПТНЗ області.  

Але також є й недоліки: ще недостатньо уваги приділяється роботі з 

учнями, схильними до правопорушень та такими, що мешкають у гуртожитку. 

Треба краще координувати роботу всіх педагогічних працівників навчального 

закладу. 

Окремої уваги заслуговує соціально-психологічна служба ЦПТО №2. 

Соціально-психологічна служба ЦПТО №2 здійснює супровід розвитку та 

допомоги соціалізації учнів, а саме: 

– контроль за процесом адаптації учнів і молодих спеціалістів; 

– виявлення груп ризику та контроль за їх навчанням і вихованням; 

– супровід учнів-сиріт щодо їх працевлаштування; 

– вдосконалення роботи учнівського самоврядування; 

– тощо. 

ЦПТО №2 укладено 10 угод та розроблені плани спільних заходів, які 

проводилися у формі бесід, лекцій, тренінгів, інтерактивних занять, з показом 

відеороликів та презентацій за такими напрямками роботи: 

– надання першої медичної допомоги; 

– наркотична та алкогольна залежність; 

– профілактика вірусних гепатитів; 

– про хвороби що передаються статевим шляхом; 

– тощо. 

Команда учнів з числа пільгового контингенту, брала участь у квесті 

«Молодь за майбутнє», який був організований благодійним фондом «Благо», 

та посіли 4 місце серед ПТНЗ Харківської області. 
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Функціонування будь-якого закладу чи підприємства неможливе без 

продуманої планової фінансово-економічної діяльності. Колективом був 

розроблений бізнес-план і план перспективного розвитку навчального закладу, 

кожного року керівництво ЦПТО №2  аналізувало підсумки роботи за минулий 

рік і визначало основні напрямки діяльності по цього питання. Треба сказати, 

що завдяки такому підходу показники фінансово-економічної діяльності 

покращуються. 

Так, за рахунок  1852610,03 грн. бюджетних і позабюджетних  

надходжень був зроблений ремонт покрівлі, площею 3412 м
2
. Власними силами 

за рахунок бюджетних та позабюджетних надходжень було відремонтовано 3 

навчальні кабінети, 1 майстерня, актова зала,  стеля холу навчального закладу, 

приміщення гуртожитку, та ще багато інших службових приміщень. В тому 

числі за незавершений рік  надійшло коштів від послуг(навчання) - 

6601,09 грн., від господарської діяльності (проживання в гуртожитку) - 

368328,77 грн., від виробничої практики - 9642,05 грн., за оренду майна 

61751,61 грн., від благодійних внесків - 3953,6 грн., всього 453157,12 грн. 

Отримані кошти були направлені на створення комфортних умов роботи 

працівників, навчання і проживання учнів, підтримки навчального процесу та в 

цілому функціонування нашого закладу. 

І наприкінці виступу. Я не буду стверджувати, що за період мого 

керівництва колективом ЦПТО №2 зроблено чи багато, чи мало. Але точно 

знаю, що у колективу є багатий потенціал і можливості для подальшого росту і 

розвитку Центру. Я вдячний вам за нашу співпрацю і підтримку. В моїх планах 

є бажання зробити ще більше для розвитку Центру і створити з нього сучасний 

професійно-технічний навчальний заклад освіти, який би відповідав усім 

стандартам професійної освіти. І якщо ви довірите мені продовжити керувати 

нашим чудовим колективом, я зроблю все для того, щоб виправдати вашу 

довіру. 

Дякую за увагу, хай вам усім щастить! 

Директор ЦПТО №2 _________________________ Г.Д. Амірбеков 
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Додаток №1 

 

Рис.1 Педагогічні і методичні наради. 

 

 

Рис.2 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета: «Формування вміння вчитися 

протягом життя» 

 

 

Рис.3 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета: «Формування ключових 

компетенцій учнів» 

 

 

Рис.4 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета: «Формування економічного 

мислення» 

 

Рис.5 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета: «Формування задатків лідерства» 
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Рис.6 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета:«Формування вміння ділового 

мовлення» 

 

 

Рис.7 Позакласний захід у рамках 

предметного тижня  

Мета:«Розвиток патріотичного 

виховання» 

 

 

Рис.8 Позакласний захід. 

Мета: формування професійних 

компетенцій молодих робітників 

 

 

Рис.9 Відкриті і експериментальні 

уроки. 

Мета: формування професійних 

компетенцій молодих робітників 

 

 

Рис.10 Конкурси з розробки 

дидактичних і програмних засобів 

навчання. Мета: підвищення якості 

професійної освіти молодих робітників. 
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Рис.11 Відвідування виставок сучасних 

матеріалів і майстер - класів. Мета: 

формування професійних компетенцій 

молодих робітників 

 

 

Рис.12 Проведення семінарів, тренінгів 

і майстер - класів. 

Мета: формування професійних 

компетенцій молодих робітників 
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Рис.13 Проведення різноманітних 

спортивних заходів. 

Мета: формування здорового способу 

житті молодих робітників 

 

Рис.14 Проведення різноманітних 

заходів разом з державними закладами і 

органами влади. 

 

 

Рис.15 Спільна робота з ВУЗами, 

технікумами, коледжами . 

 

 

Рис.15  Проведення обласних семінарів 

і конкурсів на базі ЦПТО №2 

 

Рис.16 Проведення різноманітних 

виховних заходів  
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Додаток №2 

 

Моніторинг участі  ДЗО ЦПТО №2 м. Харкова у обласних олімпіадах 

з загальноосвітніх предметів, виставках – оглядах методичних та 

дидактичних матеріалів (над рискою - місце що посів учень в олімпіаді, під рискою - місце що посіла методична 

розробка в конкурсі-огляді) 

№ Предмет 2010-2011 

М
іс

ц
е 

2011-2012 

М
іс

ц
е 

2012-2013 

М
іс

ц
е 

2013-2014 

М
іс

ц
е 

2014-2015 

М
іс

ц
е 

1.  Українська мова і 

література Балбенко О.С. 

4 

 

12 

Кононова М.Ю. 

2 

 

5 

Балбенко О.С. 

  2 

 

15 
Кононова М.Ю. 

24 

 

20 

                             

Балбенко О.С 

 

5 

 

- виставка-огляд 

2.  Математика 
Сидоренко Т.О. 

4 

4 
Сидоренко Т.О. 

6 

5 
Сидоренко Т.О. 

22 

  8 Сидоренко Т.О. 
34 

 6 Сидоренко Т.О. 
18 

 - виставка-огляд 

3.  Фізика 
Шевченко Л.І. 

12 

5 
Шевченко Л.І. 

9 

4 
Шевченко Л.І. 

17 

 7 Подопригора Н.В. 
24 

 9 Шевченко Л.І 
7 

 13 виставка-огляд 

4.  Хімія Олійник О.В. 

- 
18 

Жадько М 

- 

18 

- 
Ботярова Л 

26 

21 Холодова Н.О. 
32 

24    Корольова О.О. 
21 

- виставка-огляд 

5.  Історія 
Копачевська Г.В. 

9 

36 
Копачевська Г.В. 

21 

20 
Джафаров Р.З. 

24 

18 Джафаров Р.З. 
21 

15 Джафаров Р.З. 
15 

28 виставка-огляд 

6.  Правознавство 
Ісаєнко М.О. 

24 

9 
Ісаєнко М.О. 

29 

11 
Ісаєнко М.О. 

17 

10 Ісаєнко М.О. 
15 

12 Джафаров Р.З. 
19 

24 виставка-огляд 

7.  Інформатика 
Підопригора Н.В. 

9 

9 
Підопригора Н.В. 

11 

7 
Єфіменко О.Е. 

 1 

 7 Єфіменко О.Е. 
 1 

 8 Єфіменко О.Е. 
 1 

 6 виставка-огляд 

8.  Англійська мова - 

- 
 

- 

- 
 Міхальова М.В. 

 1 

 2 Міхальова М.В. 
 1 

10 Міхальова М.В 
 5 

7 виставка-огляд 

9.  Біологія 
- 

Олійник О.В. 

 

2 

- 

Олійник О.В. 

 

3 
Олійник О.В. 

 1 

 4 Олійник О.В. 

40 

  4 
Олійник О.В. 

Бренкович А.М. 

20 

12 

 
виставка-огляд 

 Командне місце 
олімпіади 

виставка 

10 

14 

олімпіади 

виставка 

15 

2 

олімпіади 

виставка 

5 

7 

олімпіади 

виставка 

12 

12 

олімпіади 

виставка 

5 

10 
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 Моніторинг участі  ДЗО ЦПТО №2 м. Харкова конкурсах фахової майстерності,  

виставках-оглядах методичних та дидактичних матеріалів, тощо.   

Професія 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Штукатур 2 місце    2 місце 

Оператор комп’ютерного 

набору 
 3 місце  3 місце  

Секретар керівника   2 місце   

Конторський службовець 

(бухгалтерія) 
 2 місце 4 місце   

Перукар(перукар-

модельер) 
     

Муляр Конкурс не проводився 

Лицювальник – 

плиточник 
   1 місце  

Слюсар з ресонту 

автомобілей 
  3 місце 3 місце  

Монтажник МГК  1,2 місце    

Охорона праці 2 місце  1 місце 1 місце  

Обласні огляди кабінетів 1 місце  2 місце  4 місце 

Робота регіональних 

центрів 
   

3 місце у номінації «Висока організація підготовки, перепідготовки, 

та підвищення кваліфікації учнів та слухачів професій МГК» 

- подяка директору «За активне пропагування технологій і 

матеріалів фірми Knauf» 

 

Інші обласні конкурси    

Диплом І ступеню за перемогу в І (обласному конкурсі 

інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти) 

 

2 місце в обласному конкурсі художньої самодіяльності, 

присвяченого 200-річчю до дня народження Т.Г.Шевченко 

3 місце в 

номінації «Спорт 

протягом життя» 

1 місце в 

конкурсі «Учень року» в 

номінації «Кращій 

спортсмен року» 

 



Додаток №3 
Діагностування учнів ЦПТО №2 

Успішність (4-12%) при вхідному діагностуванні 

Предмет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хімія 26 20 13 6 44 3 

Фізика 2 5 6 7 17 8 

Алгебра 2 11 12 13 8 11 

Геометрія 0 6 9 16 4 12 

Укр.мова 63 35 25 11 60 85 

Успішність (4-12%) при вихідному діагностуванні 

Предмет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хімія 75 58 79 100 90 47 

Фізика 55 91 90 91 74 70 

Алгебра 55 47 64 80 79 69 

Геометрія 17 41 60 92 87 77 

Укр.мова 79 68 75 82 76 94 

26
20

13

6

44

32
5 6 7

17

8
2

11 12 13
8

11

0
6

9

16

4

12

63

35

25

11

60

85

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Хімія Фізика Алгебра Геометрія Укр.мова

 
Рисунок 1 Вхідне діагностування 

 
Рисунок 2 Вихідне діагностування 
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Рисунок 3 Вхідне і вихідне діагностування з предмету хімія 

 
Рисунок 4 Вхідне і вихідне діагностування з предмету фізика 
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Рисунок 5 вхідне і вихідне діагностування з предмету алгебра 

 
Рисунок 6 Вхідне і вихідне діагностування з предмету геометрія 
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Рисунок 7 Вхідне і вихідне діагностування з предмету українська мова 

        

 

98 99 96 99 98

52 63 47
14 17

0

50

100

Якість

Успішність

Якість 52 63 47 14 17

Успішність 98 99 96 99 98

Діденко 

О.В.

Подоліч 

Ю.Я.

Ващенко 

Л.В.

Сидоренко 

Т.О.

Кононова 

М.Ю.

 
Рисунок 8 Діаграма успішності учнів з професійної підготовки 

   

На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг 

діяльності членів методичних комісій за навчальний рік та визначаються основні 

напрямки роботи на наступний навчальний рік. 

З діаграми видно що учні приділяють значну увагу вивченню професії, але 

загальноосвітня підготовка вимагаю додаткових заходів у вигляді консультацій, 

додаткових занять, семінарських тощо. 
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Додаток №4 

 

Розрахунок надходжень по ЦПТО №2 м. Харкова 
Таблиця 1 

За період з 05.01.2011 до 05.01.2012 надійшло 

1.  За послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з функціональними 

повноваженнями 

11899,61 

2.  Від господарської діяльності(проживання) 

50% від виробничої практики 

289082,71 

26843,75 

3.  За оренду майна бюджетних установ 84819,61 

4.  Від реалізації майна (металобрухт) 2088,29 

 Всього: 41467397 

 Благодійні внески:  

5.  Від отримання благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

- 

 Разом: 414673,97 

За період з 05.01.2012 до 05.01.2013  

1.  За послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з функціональними 

повноваженнями 

16312,05 

2.  Від господарської діяльності(проживання) 

50% від виробничої практики 

121608,60 

37169,19 

3.  За оренду майна бюджетних установ 49518,33 

4.  Від реалізації майна (металобрухт) - 

 Всього: 224608,17 

 Благодійні внески:  

5.  Від отримання благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

2135,56 

 Разом: 226743,73 

За період з 05.01.2013 до 05.01.2014  

1.  За послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з функціональними 

повноваженнями 

8954,30 

2.  Від господарської діяльності(проживання) 

50% від виробничої практики 

16295,78 

48081,92 

3.  За оренду майна бюджетних установ 27592,27 

4.  Від реалізації майна (металобрухт) - 

 Всього: 247582,27 

 Благодійні внески:  

5.  Від отримання благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

3692,24 

 Разом: 251274,51 

За період з 05.01.2014 до 05.01.2015  

1.  За послуги що надаються бюджетними 11277,19 



 
 

21 

установами згідно з функціональними 

повноваженнями 

2.  Від господарської діяльності(проживання) 

50% від виробничої практики 

435567,04 

24570,71 

3.  За оренду майна бюджетних установ 66760,29 

4.  Від реалізації майна (металобрухт) - 

 Всього: 538175,23 

 Благодійні внески:  

5.  Від отримання благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

4903,50 

 Разом: 543078,73 

За період з 05.01.2015 до 30.10.2015  

1.  За послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з функціональними 

повноваженнями 

14685,84 

2.  Від господарської діяльності(проживання) 

50% від виробничої практики 

324113,81 

8266,31 

3.  За оренду майна бюджетних установ 58169,13 

4.  Від реалізації майна (металобрухт) 942,00 

 Всього: 406177,09 

 Благодійні внески  

5.  Від отримання благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

10662,0 

 Разом: 416839,09 

 За весь період: 1852610,03 

 


