ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ У 2018 РОЦІ
З 2017 року педагогічний колектив ліцею працює над методичною темою: «Підвищення рівня професійної
майстерності педагогів та партнерська співпраця з роботодавцями – шлях до якісної професійної освіти». У ліцеї
працюють 6 методичних комісій: викладачів природничо-математичних дисциплін, викладачів суспільно-гуманітарних
дисциплін, викладачів фізичної культури і «Захисту Вітчизни», педагогічних працівників опоряджувальних професій,
педагогічних працівників слюсарно-зварювальних професій, класних керівників. Освітній процес у 2018 році був
спрямований на:
- виконання навчальних планів і програм;
- удосконалення навчальних планів та розробку освітніх програм згідно стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти на компетентнісній основі та ліцензованих професій: електрогазозварник, рихтувальник кузовів;
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання; опоряджувальник будівельний
(штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій,
лицювальник-плиточник, маляр); касир (в банку), касир
торговельного залу, адміністратор; монтажник систем утеплення будівель, муляр;
- виховання патріотизму, культурно-національної та духовної свідомості.
Впроваджувались нові форми і методи навчання, які сприяли розвитку пізнавальних здібностей та самостійності
здобувачів освіти, продовжувалася співпраця ліцею з Національною гвардією та Збройними силами України,
Товариством сприяння обороні України. З вересня 2017 року педагогічний колектив впроваджує елементи дуальної
форми навчання при опануванні професії «Електрогазозварник». У 2018 році проведено самоаналіз й атестацію
професій «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,
електрозварник ручного зварювання» та здійснення загальноосвітньої підготовки.
За підсумками державної кваліфікаційної атестації випуск 2018 року склав 86 чоловік, отримано дипломів – 86.
Державну кваліфікаційну атестацію випускники склали: середній рівень - 30 , достатній рівень - 32, високий рівень - 24
здобувачі освіти. Отримали рівень кваліфікації: 2 розряд - 33, 3 розряд –82, 4 розряд - 2 7 . Працевлаштовано 76
випускників, 8 чоловік продовжать навчання в закладах вищої освіти, 2 – призвані на службу до Національної гвардії
України.

Реєстр двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно – технічної освіти між Київським
професійним будівельним ліцеєм і замовниками робітничих кадрів на 2019-2022 роки станом на 01.01.2019 р.
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Виконання плану регіонального замовлення у 2018 році – 168 учнів ( 86 %).
Контингент навчального закладу на 18.12.2018 року склав 477 здобувачів освіти: І курс – 178 учнів (8 навчальних
груп), ІІ курс – 179 учнів (7 навчальних груп), ІІІ курс –120 учнів (5 навчальних груп). Учнів з числа дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування – 27, напівсиріт та з неповних сімей – 168, з багатодітних родин - 43, з
обмеженими можливостями – 11, проживає в гуртожитку – 140 учнів. Продовжує навчання дезадаптована молодь – 68
здобувачів освіти.
У 2018 році педагогічний колектив брав активну участь в усіх заходах, запланованих управлінням професійної
освіти м. Києва. На базі ліцею проведено ІІ сесію курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників
професійно-практичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва (лютий, жовтень),
міську методичну секцію викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (березень), міську методичну секцію гарячої
обробки металів (квітень) на базі ТОВ «Тантьєма», міську методичну секцію викладачів природничих дисциплін
(вересень), міську методичну секцію директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва(грудень).

Ліцей посів 4 місце у міському конкурсі кабінетів історії, 6 місце у міському конкурсі кабінетів креслення та 3 місце
у міському конкурсі кабінетів практичного психолога серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.
У 2018 році підвищили кваліфікацію 5 педагогічних працівників, пройшли стажування на підприємствах 4
майстри виробничого навчання; 2 педагогічним працівникам підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого
навчання І категорії».
Основою підготовки кваліфікованих робітників системи професійної (професійно-технічної) освіти є поєднання
теоретичного навчання з виробничою діяльністю. Перед педагогічним колективом ліцею стоїть завдання з
підготовки висококваліфікованих робітників для будівельної галузі міста. Це завдання можливо успішно вирішити за
умови впровадження в освітній процес передового досвіду, нових освітніх та виробничих технологій. Одним з головних
завдань виховання підростаючого покоління є формування самостійного мислення, підготовка до творчої діяльності.
Сьогодні особливу увагу у вихованні молодих кваліфікованих робітників необхідно акцентувати на почутті високої
відповідальності за якісні показники праці, дотримання трудової дисципліни, вмінні працювати новітніми матеріалами,
на сучасному обладнанні та за новими технологіями.

Реальним досягненням інноваційної діяльності педагогічних працівників ліцею є активна участь у заходах, що
проводились управлінням професійно-технічної освіти м. Києва та інститутом професійно-технічної освіти Національної
академії педагогічних наук України, з яким у січні 2013 року укладена угода про науково-методичне співробітництво.
Активно співпрацюємо з Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
щодо створення стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Опоряджувальник будівельний».
Аналіз інноваційної діяльності викладачів Київського професійного будівельного ліцею показує, що в освітньому
процесі впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме:
- особистісно орієнтоване навчання та виховання,
- інтерактивні технології,
- проблемне навчання,
- проектна технологія,
- технологія ситуативного моделювання,
- колективно - групове навчання,
- навчання у малих групах.
Майстри виробничого навчання та викладачі протягом року брали участь у тренінгах, семінарах, конференціях,
вебінарах, майстер-класах, міських профорієнтаційних заходах, Вернісажі педагогічної творчості. У ліцеї були
проведені педагогічні читання, 2 психолого-педагогічні семінари, 2 практичні семінари з методичної роботи, профорієнтаційні заходи, Декада молодого педагога, Декада правової освіти, 16 предметних тижнів.
Для інноваційної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в ліцеї створені належні умови. А саме:
експериментальні майданчики Оновлення змісту освіти (центр сучасних професій і технологій навчання), Центр
енергоефективності та енергозбереження. З метою створення на базі Київського професійного будівельного ліцею
Навчально-практичного центру будівельної галузі у 2012 році підписана угода з ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
про співпрацю та розроблена програма створення даного центру. У рамках співробітництва з ТОВ «Хенкель Баутехнік
(Україна)» проводяться спільні навчально-методичні заходи: майстер-класи, навчання майстрів виробничого навчання й
здобувачів освіти ліцею. Також ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» неодноразово надавало ліцею матеріальну допомогу
на укріплення навчально-матеріальної бази у вигляді сучасних будівельних матеріалів.
У 2018 році продовжувалася робота щодо удосконалення матеріально-технічної бази ліцею: дообладнано майстерню
для професії касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор; придбано первинний робочий інструмент та

спецодяг для новоприбулого контингенту; виконано поточний ремонт навчальних кабінетів, капітальний ремонт одного
навчального кабінету, кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи, кабінету старшого майстра, кімнати
майстрів; відремонтовано переходи з вестибюлю до майстерень та до навчального корпусу, коридор 2 поверху
виробничого корпусу та сходового маршу, коридор та місця загального користування на 2 поверсі гуртожитку; придбано
акустичну систему в актову залу, комп’ютерне обладнання, принтери, проектори, касові апарати; придбано шафи,
матраци, наматрацники, ковдри, покривала для гуртожитку.
Навчально – виховна робота в ліцеї здійснюється згідно річного плану роботи ліцею .У плануванні та організації
виховної роботи заступник директора з НВР керується річним планом роботи педагогічного колективу, на основі якого
розроблені плани роботи навчального закладу з виховної роботи на рік та поточний місяць, плани роботи : бібліотеки ,
позаурочних заходів, роботи спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності, гуртка декоративно – прикладного
мистецтва « Столярна справа», спортивно-масової роботи та патріотичного виховання, календар спортивних змагань на
рік, роботи методичної комісії класних керівників , роботи психолога, роботи вихователя гуртожитку, ради
профілактики, батьківського комітету, учнівського самоврядування, позаурочного лекторію для батьків, заходи : з
профілактики негативних явищ серед учнів ліцею, щодо протидії торгівлі людьми, на виконання Закону України « Про
боротьбу з корупцією», щодо боротьби з тероризмом, щодо захисту прав неповнолітніх, з реалізації Стратегії державної
політики щодо наркотиків, на виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень, на виконання
Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, а
також пов’язаних з ними проблем, на виконання Загальнодержавної програми « Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини», на виконання Указу президента України « Про невідкладні додаткові заходи щодо
зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»
Протягом 2018- 2019 року в ліцеї проводилася певна виховна робота, з метою естетичного, патріотичного,
екологічного, правового виховання учнів , профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі . Кожного тижня
( згідно графіка) в групах проводилися виховні та інформаційні години ; проводилися бесіди , диспути, тренінги, лекції
як керівниками груп, так і психологом, працівниками органів поліції Дарницького району , міської та районних Служб
у справах дітей, міського та районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Дарницької у м. Києві РДА , громадянської комісії з прав людини в Україні, прокуратури міста
Києва, третього Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ТОВ « Червоний
Хрест» Дарницького району; волонтерами благодійних організацій : ВО « Волонтер», МГО « Надія для сиріт», БО «

АСЕТ». Проводилися виставки, виставки – конкурси, спартакіади, день здоров’я, працювали гуртки художньої
самодіяльності, декоративно-прикладного мистецтва та спортивні секції.
У бібліотеці ліцею були організовані тематичні книжкові виставки, дні інформації, бібліотечні уроки ,
літературні читання, вечори. Бібліотекар систематично надає інформаційну допомогу у підготовці до уроків та
виховних заходів. Організована передплата періодичних видань, для забезпечення якісної організації навчально –
виховного процесу.
Учні ліцею брали активну участь у громадській, волонтерській роботі.
Були організовані і проведені екскурсії до музеїв: Великої Вітчизняної війни, музею Збройних Сил України,
музею Партизанської Слави, до військових частин; заходи до Дня знань, Дня вчителя, конкурс « Шукаємо таланти»,
заходи до Дня Захисника України, української мови та писемності, пам’яті жертв голодомору, Дня Свободи та Гідності,
Дня Збройних Сил України, Нового року, Дня Соборності, Вшанування Героїв Майдану, 8 Березня, річниці Дня
народження Т. ; виставки - конкурси квітів, газет, виробів « Новорічна фантазія» , конкурс на кращу кімнату в
гуртожитку, конкурс « Моя професія – найкраща», фото конкурс « Моя країна - Україна».
Учні прийняли участь у районній Спартакіаді, де зайняли 1-е, 2-е і 3-є місця. Учасники ансамблю
бандуристів приймали участь у Всеукраїнському фестивалі, районних та міських фестивалях та конкурсах, нагороджені
дипломами Всеукраїнських міських і районних конкурсів. Учасники художньої самодіяльності систематично
виступають у школах Дарницького району та Київської області , з метою профорієнтаційної роботи.
У грудні проходила декада правових знань. Учні взяли участь у правовому турнірі, ввійшовши у п’ятірку
кращих. Учнівське самоврядування ліцею привітало вихованців Дарницького дитячого будинку – інтернату із святом
Святого Миколая, учасники чоловічого вокального ансамблю та гуртка «Художнє слово» виступили з концертною
програмою. Лідери учнівського самоврядування прийняли участь у благодійній акції до дня інваліда у школі – інтернаті
№ 26 .
Учні приймали активну участь у волонтерській роботі, продовжуючи співпрацю з військовою частиною.
Налагоджена співпраця з Товариством сприяння обороні України, військовою частиною А 0297. Тісний зв'язок
Національною гвардією України .
Велика увага приділяється патріотичному вихованню учнів. Продовжується робота над освітнім проектом ,
проведені відкриті заходи до дня Захисника України, українського козацтва, дня Збройних Сил України, конкурс « Маю
честь», прийнято участь у військово – спортивних змаганнях , організованих управлінням закладів професійної освіти,

прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Дарницькою РДА у м. Києві.
Учні ліцею переглянули у кінотеатрі « Факел» фільми « Воїни духу» та « Позивний «Зеніт», зустрілися із
кіборгами – захисниками Донецького аеропорту.
У ліцеї була організована і проведена виїзна виставка сучасної зброї Української армії, до участі в якій були
запрошені учні шкіл Дарницького району м. Києва.
У ліцеї діє методична комісія класних керівників, мета якої - надання допомоги та обмін досвідом керівників
навчальних груп.
З метою профілактики та попередження правопорушень й недопущення злочинності серед учнів, контролю над
відвідуванням учнями занять та запобігання пропусків занять без поважних причин , контролю за дотриманням учнями
Єдиних вимог, Статутних вимог та правил проживання учнів у гуртожитку ліцею, у навчальному закладі, створена Рада
профілактики, яку очолює директор ліцею. До складу Ради профілактики входять і працівники Дарницької у м. Києві
Служби у справах дітей та працівники органів поліції Дарницького району. На обліку при Раді профілактики перебувало
23 учні. У 2018 -2019 н.р. зменшилася злочинність серед учнів КПБЛ. На обліку у поліції не перебувають неповнолітні
учні ліцею.
Розвитку художньо – естетичного виховання та творчого розвитку особистості сприяють гуртки художньої
самодіяльності: чоловічий вокальний ансамбль, ансамбль бандуристів, художнього слова, гурток декоративно –
прикладного мистецтва « Столярна справа», спортивні секції: настільний теніс, міні-футбол, волейбол, легка атлетика та
гурток « Снайпер»
Учасники ансамблю бандуристів та чоловічого вокального ансамблю є постійними лауреатами та дипломантами
оглядів-конкурсів художньої самодіяльності м. Києва. Учасники гуртків художньої самодіяльності приймають активну
участь у концертах та конкурсах, організованих управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку
інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Київським будинком художньої та технічної творчості, Дарницькою у м. Києві РДА.
У ліцеї проводяться поетично-музичні вечори, літературно – музичні композиції, конкурсні програми, ерудит - шоу
, фольклорні свята-вечорниці.

Частина спортивних секцій працює на громадських засадах, відповідно до можливості і наявності матеріальної
бази. Всього охоплено гуртковою роботою і спортивними секціями 36% учнів від загального контингенту. 18 учнів
відвідують спортивні секції за межами навчального закладу.
У навчальному закладі ведеться чіткий облік пропусків учнями уроків теоретичного та виробничого навчання .
У 2018 – 2019 н.р. пропусків занять на одного учня без поважних причин становило в середньому 19 на одного учня .
З метою профілактики ризикової поведінки у підлітків проводяться загальноліцейні і групові зустрічі з
працівниками правоохоронних органів, лікарями-наркологами, працівниками Дарницького, Дніпровського районних
центрів соціальних служб для молоді. Навчальний заклад протягом декількох років тісно співпрацює з фахівцями
«Клініки дружня до молоді», з психологічною службою міського Центру по роботі з жінками, Мальтійською службою
допомоги, Київським притулком – розподільником для дітей, Дарницьким районним центром зайнятості.
Одним з пріоритетних питань педагогічної діяльності колективу ліцею є надання учням належного правового
виховання. Протягом 2018- 2019 н.р. проводились бесіди з морально-правової тематики, конкурси плакатів, стінгазет ,
презентацій, квест , брейн-ринги. Відбувалися зустрічі учнів з керівником та працівниками служби у справах дітей
Дарницької у м. Києві РДА (Ткаченко О.В., Соловйовою Н.М.) ,фахівцями Дарницького районного центру у ССДМ
(Цесаренко Л.В.,Нікитюком І.В.,) , працівниками поліції ( Кухар Ю.Г., Рибак А.О., Шпільовою Г.М.) , з сержантом
поліції ВЗГ УПП у м. Києві ДПП ( Сідельниковою Л.О).
У ліцеї та гуртожитку активно працює Рада учнівського самоврядування, що ініціює різноманітні заходи та акції
громадянського, патріотичного, екологічного та доброчинного характеру. Учні ліцею активні учасники міських флешмобів на підтримку військових, що служать в АТО – «Повертайся живим!», «Парад вишиванок» та ін. Учні, які
проживають у гуртожитку плетуть маскувальні сітки й передають в зону бойових дій.
Учні брали участь у суботниках з благоустрою та озеленення території міста, тісно співпрацювали з Дарницькою
компанією «Київзеленбуд», працівниками парків Партизанської Слави та Воїнів – інтернаціоналістів.
У ліцеї відповідну роботу з учнівським колективом, батьками та педагогами проводить практичний психолог,
робота якого спрямована на адаптацію учнів в колективі, їх соціалізацію та соціально – психологічний супровід
навчально – виховного процесу.
З метою забезпечення всебічного особистісного розвитку молоді, зміцненню та захисту їх психічного здоров’я та
адаптації до умов навчання і життєдіяльності були заплановані і проведені наступні заходи:
- психодіагностична робота ;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (проводились систематично бесіди та заняття з елементами
тренінгу, де обговорювались з дітьми актуальні для їхнього віку питання, вислуховувалась їх власна думка на
різноманітні аспекти , а
також з метою формування психологічної культури, підвищення психологічної
компетенції викладачів, майстрів та батьків проводилася психологічна просвіта за напрямками:
- ознайомлення викладачів та майстрів виробничого навчання з основами вікової, педагогічної та соціальної
психології, а також особливостями підліткового та юнацького віку;
проведення просвітницько - пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури, новими виховними
технологіями, озброєння педагогів досягненнями вітчизняної і світової психології (проведення практичних семінарів для
викладачів та майстрів на теми: «Збереження психічного здоров’я педагога», «Емоції і почуття, їх вплив на ефективність
навчального процесу», «Психологічний комфорт педагога», « Ігрова залежність у підлітковому віці» і т.д.
Створена сторінка практичного психолога на сайті ліцею.

Педагогічний, учнівський, батьківський колективи систематично працюють над якісним виконанням плану
регіонального замовлення. Проводяться Дні відкритих дверей, спільні заходи з учнями шкіл м. Києва , відвідування
шкіл м. Києва, Київської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Чернігівської областей, створюються відео ролики
про професії, записуються інтерв’ю з випускниками ліцею, які працюють на виробництві, знімаються майстер – класи,
які висвітлюються на сайті ліцею, залучаються засоби масової інформації, пропагуючи серед шкільної молоді цікавість
до робітничих професій.
Належне місце в роботі приділялося соціальному захисту учнів, з числа дітей – сиріт, позбавлених батьківського
піклування. Адміністрація ліцею підтримує тісну співпрацю зі службами у справах дітей, піклувальними радами,
відділами у справах сім’ї та молоді, центрами служб для сім’ї, дітей та молоді в усіх регіонах Київської області, а також
інших областей України, звідки прибули учні з усіх питань соціального захисту учнів ліцею.
Уся діяльність колективу спрямована на підвищення рівня культури, патріотизму, національної гідності майбутніх
робітників.

Перед педагогічним колективом у 2018 – 2019 навчальному році стоять наступні завдання:
- продовжити роботу над удосконаленням освітнього процесу;
- активізувати співпрацю з громадськими організаціями щодо залучення інвестиційних коштів для розвитку
освітнього середовища ліцею;
- спрямувати діяльність усього педагогічного колективу на запровадження нових освітніх та виробничих технологій;
- активізувати самоосвіту педагогічних працівників шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних тренінгах,
семінарах, стажуванні тощо;
- формувати в учнів різні види компетентностей;
- забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання згідно вимог наказу
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних
планів та якісне виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт»;
- забезпечити ефективну та результативну співпрацю з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, з науковими
установами щодо дослідницько-експериментальної діяльності;
- на уроках виробничого навчання виховувати любов до праці;
- будувати виховну роботу на культурно-національній, духовній спадщині та свідомості здобувачів освіти,
естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні;
- організувати змагання між навчальними групами з основних показників освітнього процесу;
- суворо дотримуватись правил та вимог охорони праці;
- вести активну профілактичну роботу серед здобувачів освіти, схильних до правопорушень;
- реконструювати малярну майстерню для професії лицювальник-плиточник;
- створити лабораторію технічного обслуговування автомобілів;
- створити на базі майстерні мулярів майстерню для професій:
 монтажник гіпсокартонних конструкцій;
 монтажник систем утеплення будівель;
 муляр;
- переобладнати робоче місце майстра виробничого навчання у зварювальній майстерні;
- продовжити працювати над створенням Навчально-практичного будівельного центру за сприяння компанії
«Хенкель Баутехнік (Україна)»;

- виконати навчальні плани і програми у 2018-2019 навчальному році.

Дані про господарську діяльність Київського професійного будівельного ліцею у 2018 році
№
з/п

Назва затрат

Загальний фонд

1. Надходження:
- від заробітної плати учнів /50 %/
- від оренди
-

за найм житлової площі в
гуртожитку

- залишок на початок 2018
- благодійні внески
- отримання натуральних дарунків
як благодійну допомогу

Спеціальний
фонд

Всього

% в
п. з
2017

611553.61

110.6

128.1

12184.72

12184.72

124.7

204.5

156341.85

156341.85

146.8

110.9

62.7
96.7

130
235

125.6

144.2

147.2
145

171
183

879348.26

4893.01
141346.60
134988.10

104161.09

281227.71

1160575.97

2. Витрати:
Проїздні, відрядження -31399.00+85749.00
- послуги, пов’язані з забезпеченням та інші послуги
=117148.00
навчального та виробничого
процесу
-матеріали для забезпечення
750.06
421670.05
30074.18
навчального процесу
- обладнання та інструменти
847931.94
184660.86
251152.02
-придбання спецодягу
147630.00
- мякий інвентар
26688.00
24750.00
-курси підвищення кваліфікації
5364.54
«Професіонал»
-оплата комунальних послуг
3. Виконання поточних ремонтів
170455.20
Витрати
ВСЬОГО
1193455.20
753593.45
281226.20
Надходження по ліцею та кошти виділені по загальному фонду 1160575.97+1193455.20=2354031.17

117148.00

4. Залишок на рахунках на 01.01.2019
5. Виконано поточних ремонтів
власними силами

125756.32
319811.99

170455.20

% в пор. з
поп.період
ом

611553.61

99268.08

ВСЬОГО

Благодійний
фонд

125754.81
149356.79

1.51

452494.29
1283744.82
147630.00
51438.00
5364.54

170455.20
2228274.85
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№ п-п Назва заходу

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Програма
капітальних ремонтів та покращення матеріального забезпечення
Київського професійного будівельного ліцею на 2018-2024 рр.
Термін
Кошти
виконання Спец.фонд
(тис.грн)

Капітальний ремонт чоловічого туалету виробничого корпусу
Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі
Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення
навчально-виробничого та суспільно-побутового корпусів
Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в
майстернях ( згідно переліку ДС ПТО)
Придбання обладнання для створення матеріальної бази з професії
«касир в банку; касир торговельного залу, адміністратор» в т.ч.:
- Робоче місце касира;
- Робоче місце продавця – 6 шт.
- Касові апарати – 15 шт.
- Камери схову – 2 шт.
- Стелажі для розміщення продукції;
- Сейфи – 2 шт;

2018
2018
2018

Придбання матеріалів в т.ч.
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)

2018

2018

50.0

2018
10.0
35.0
105.0
6.4
18.0
10.0

30.0
4.0
9.0
8.0
29.0
90.0

Загальний
фонд(тис.
грн.)
90.0
150.0
100.0

7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.

Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№
202, 302, 305, 408 в т.ч.:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна;
Придбання меблів для каб. №№ 302, 305, 408 , 106 в т.ч.:
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Робоче місце викладача

2018

2018

32.0
24.0
8.0
80.0

Виконання поточних ремонтів в:
- Кабінетах №№ 405, 406
- Майстерні лабораторії з професії «касир в банку,касир
торговельного залу, адміністратор»
- Коридору та сходових клітин виробничого корпусу;
- Кімнати майстрів;
- Роздягальні ( душова, санвузол) в спортивній залі.
ВСЬОГО
Капітальний ремонт санвузлів 1 та 4 поверхів гуртожитку
Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на енергозберігаючі) в
навчальних кабінетах 1-4 поверхів
Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в
майстернях ( згідно переліку ДС ПТО)
Придбання обладнання для забезпечення навчального процесу в

2018

145.0

693.4
2019
2019
2019

150.0

2019

24.0

340.0
164.0
150.0

5.

6.

7.

8.

1.
2.

слюсарній майстерні:
- Станок вертикальний, свердлувальний
- Станок заточувальний
Придбання матеріалів в т.ч.
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)

2019
33.0
4.4
9.9
8.8
31.9
99.0

Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№
201, 403 в т.ч.:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна;
Придбання меблів для каб. № 201, 403, методкабінет в т.ч.:
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Робоче місце викладача

2019

84.0

2019

90.0

Виконання поточних ремонтів
- в кабінетах № 107, № 308
- реконструкція малярної майстерні для створення матеріальної
бази з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій
ВСЬОГО
Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на енергозберігаючі) в
навчальних кабінетах 1-2 поверхів.
Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в
майстернях ( згідно переліку ДС ПТО)

2019

150.0

685.0
2020
2020

115.0

314.0
309.15

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

Придбання обладнання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»
- стенд перевірки генераторів та стартерів
- стенд для діагностики форсунок двигуна
Придбання матеріалів в т.ч.
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)
Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№
110,107, 308, бібліотеки, кабінет заступника з навчальної роботи в
т.ч.:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна.
Придбання меблів для каб. №№ 107, 110, 308 , читальної зали
бібліотеки в т.ч.:
- Робочий стіл індивідуальний
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Робоче місце викладача

2020

Виконання поточних ремонтів:
- в каб.407,408;
- реконструкція майстерні з професії «Штукатур, лицювальникплиточник.
ВСЬОГО
Капітальний ремонт та утеплення фасаду
Встановлення теплових лічильників ( 4 шт)

40.0

2020
33.3
5.5
11.0
10.0
39.0
110.0

2020

85.0

2020

90.0

2020

150.0

2021
2021

688.8
-

309.15
487.5
240.0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Придбання інструментів та обладнання для забезпечення
навчального процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО)
Обладнання майстерні з професії авто слюсар:
- підіймач гідравлічний
Придбання матеріалів
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 т.)
- металопрокат різний;
-будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)

2021

Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб. №407, 405,406,
майстерні з професії «слюсар з ремонту автомобілів»
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна;
Придбання меблів в каб.306,307,309
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Робоче місце викладача

2021

60.0

2021

80.0

Виконання поточних ремонтів :
- каб. № 307
- центральний вестибюль та перехід навчального корпусу
Розроблення проектно-кошторисної документації та обладнання
приміщень ліцею та гуртожитку автоматичною пожежною
сигналізацією та оповіщенням з виведенням на пульт пожежної
частини
ВСЬОГО

2021

100.0

90.0
70.0

2021
58.0
5.0
9.0
8.0
30.0
100.0

2021

1400.0

610.0

2127.5

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Капітальний ремонт санвузла та умивальника на 2 поверсі
гуртожитку
Капітальний ремонт трубопроводів дворової каналізації з
виробничого корпусу
Капітальний ремонт актової зали
Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в
майстернях( згідно переліку ДСПТО)
Обладнання для професії слюсар з ремонту автомобілів :
- Прес гідравлічний
- Тумба-візок
- Компресорна станція для роботи пневмоінструменту

2022

120.0

2022

250.0

2022
2022

520.0

Придбання матеріалів
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан , ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)
Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб.307,309, актову залу,
кабінет психолога:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна.
Придбання меблів в каб. № 405, каб. ОП, №406
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Робоче місце викладача
Виконання поточних ремонтів:
- медичний пункт;

2022

80.0

20.0
26.0
54.0

65.0
6.0
10.0
12.0
35.0
152.0

2022

80

2022

90.0

2022

120.0

- кабінет заступників директора з НР та НВР;
- коридор 1 поверху навчального корпусу
ВСЬОГО
1.
2.
3.

4.

5.

6.

750.0

Капітальний ремонт вікон
Капітальний ремонт майстерні мулярів з метою створення Центру
будівельних професій
Придбання інструментів та обладнання для забезпечення
навчального процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО)
Обладнання майстерні з професії «Кухар, кондитер, бармен,
офіціант»
Придбання матеріалів
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)

2023
2023

Придбання комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення
майстерень рихтувальників кузовів; електрогазозварювальників
ручного зварювання; штукатурів, лицювальників-плиточників;
монтажників гіпсокартонних конструкцій:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна;
- Придбання меблів в каб.408,407, ст. майстра, кабінет
директора :
- Парта учнівська;
- Стільці учнівські;
- Корпусні меблі

2023

100.0

2023

100.0

2023

100.0
110.0

2023
65.0
6.0
10.0
12.0
35.0
152.0

890.0
250.0
1300.0

- Робоче місце викладача

7.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Виконання поточних ремонтів в кабінеті ст. майстра, директора,
коридорі та сходових маршах 2 поверху навчального корпусу
ВСЬОГО
Капітальний ремонт асфальтового покриття
Облаштування спортивного майданчика для заняття ігровими та
силовими видами спорту
Придбання інструментів та обладнання для забезпечення
навчального процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО)
Обладнання майстерні з професії «Кухар, кондитер, бармен,
офіціант»
Придбання матеріалів
- електроди
- зварювальний дріт
- заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен
- металовідходи;( 2 тн.)
- металопрокат різний;
- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі
суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники,
гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель)

2023

Придбання комп’ютерної та оргтехніки в кімнату майстрів,
спортивну залу, кімнату відпочинку в гуртожитку, слюсарну
майстерню:
- комп’ютер;
- мультипроектор;
- дошка маркерна.
Придбання меблів в кімнати гуртожитку:
- шафи для одягу;
- тумбочки;

2024

120.0

2024

150.0

150.0
840.0

2024
2024
2024

100.0
150.0

2024
65.0
6.0
10.0
12.0
35.0
172.0

1550.0
120.0
800.0

7.

- столи;
- стільці
Виконання поточних ремонтів коридору 3-4 поверхів навчального
корпусу, кліткових сходів та коридору суспільно-побутового
корпусу.
ВСЬОГО

2024

170.0

990.0

920.0

