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Комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність» (далі – Палац) – 

комунальний  позашкільний  заклад освіти, який здійснює діяльність з усіх 

напрямків позашкільної освіти. 

Координацію діяльності Палацу здійснює департамент освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації. 

У квітні 2015 року Палац було переміщено та зареєстровано на території 

підконтрольній українській владі.  

На теперішній час місцезнаходження Палацу: 85114, Україна, Донецька 

область, м. Костянтинівка, площа Перемоги, будинок 8.  

Палац є неприбутковою організацією, що утримується за рахунок 

обласного бюджету. 

Мова навчання і виховання у Палаці визначається Конституцією та 

відповідними законами України. 

Метою діяльності Палацу є навчання і виховання учнів (слухачів) у 

позаурочний та позанавчальний час, надання позашкільної освіти дітям за їх 

науковими та художньо-естетичними інтересами. 

Головними завданнями Палацу з питань розвитку дитячої художньої 

творчості, організації дитячого дозвілля та масової роботи є: 

        реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами   

культури та мистецтва; 

        та надання методичної допомоги навчальним закладам системи загальної 

та середньої освіти з питань впровадження форм і методів художньо-

естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної 

діяльності; 

        створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб дітей та підлітків у позашкільної освіті, організація їх оздоровлення, 

дозвілля і відпочинку; 

         виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, 

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток 

дослідницької діяльності вихованців (учнів, слухачів) у різних видах 

мистецтва; 

         формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної 

громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя; 

         задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні  

відповідно до особистих інтересів і здібностей. 

         просвітницька діяльність. 

 

Палац є осередком освітнього, культурно-мистецького життя, який 

реалізує державну політику щодо національно-патріотичного виховання 

молоді, в умовах суспільно-політичної ситуації, що склалася в регіоні, на 

засадах підвищення рівня національної свідомості, формування активної 

громадянської позиції, позитивного світогляду та само сприйняття шляхом 

залучення дітей та молоді регіону різних соціальних груп, в т.ч. серед 

незахищених верств населення до освітньо-культурної діяльності. 
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Робота Палацу спрямована на реалізацію державної політики в системі 

позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для здобуття учнями 

знань, умінь і навичок, забезпечення потреб особистості у творчій 

самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

        У освітній діяльності колектив закладу керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про 

позашкільний заклад освіти, Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (наказ МОНУ № 641 від 16.06.2015 року), 

Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій 

області на 2016-2020 рр. та іншими нормативними і рекомендаційними 

документами з питань позашкільної освіти, спрямованими на виконання 

державних, регіональних і міських програм в галузі освіти.  

Палац здійснює свою діяльність через мережу гуртків. Організація 

навчально-виховного процесу в закладі освіти здійснюється відповідно 

навчальним програмам з позашкільної освіти, які затверджені та 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Навчальні плани 

виконано повністю. 

Педагогічний колектив працював творчо, обираючи активні форми і 

методи навчання та виховання, з урахуванням інтересів, нахилів учнів, 

специфіки та традицій закладу. 

Цілеспрямована робота колективу сприяла розкриттю і реалізації  

здібностей, нахилів, талантів кожної дитини, підготовці підлітків до активної 

професійної діяльності. 

Комплектування мережі гуртків здійснюється відповідно до Статуту 

Палацу та з урахуванням фінансування. Навчально-виховний процес 

здійснюється диференційно, відповідно до індивідуальних можливостей 

вихованців з урахуванням їх вікових особливостей. Налагоджена плідна 

співпраця з загальноосвітніми та професійними (професійно-технічними) 

закладами освіти, закладами фахової передвищої та вищої освіти Донецької 

області. 

У залежності від профілю гуртка, рівня, року навчання середня  

наповнюваність  в гуртках Палацу складає 15–20 осіб. Заняття в  колективах 

художньої самодіяльності сприяють розумовому і раціональному 

використанню вільного часу, організації відпочинку і дозвілля молоді; 

гармонійному розвитку особистості, формуванню високих морально-етичних 

якостей і естетичних смаків; подальшому розвитку художньої творчості, 

широкому залученню в них учасників з різних соціальних груп населення. 

 

У Палаці працює 99,0 груп, а саме:   

вокальний ансамбль «Надія» – 3 групи;  

вокально-інструментальний ансамбль – 8 груп; 

народний художній театр танцю – 6 груп; 

народний художній ансамбль бального танцю «Фортуна» – 6 груп; 

народна художня студія естрадної пісні –  8 груп; 
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народний художній театр-студія «4-й этаж» – 12 груп; 

художній ансамбль спортивного танцю «Грація» - 7 групи; 

гурток циркового мистецтва – 10 груп; 

гурток декоративно-прикладного мистецтва  – 8 груп; 

колектив народного танцю – 3 групи; 

колектив естрадного танцю – 2 групи; 

колектив «Всезнайка» – 8 груп; 

гурток зі спортивної роботи – 18 груп. 

 

На теперішній час у Палаці навчається 1608 вихованців.  

 

Порівняльна характеристика охоплення дітей та учнівської молоді 

гуртковою роботою 
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Кількість вихованців

 
 

Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно 

більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство зрозуміло й 

усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому 

етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного 

навчання, виховання, самовдосконалення. Вирішення проблеми обдарованості 

набуло особливої уваги і у Палаці. Колектив  Палацу ставить за мету виявити і 

допомогти вихованцеві розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні 

задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей вихованців, 

підвищити соціальний статус обдарованої дитини. У закладі сформований 

банк даних обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу 

відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку, здійснюються 

прогностичні заміри щодо результативності обдарованих і здібних дітей у 

конкурсах, змаганнях. 

Протягом  навчального року здійснювався моніторинг участі дітей та 

учнівської молоді закладів освіти міст, районів, області в обласних 
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фестивалях, конкурсах, виставках, що організовував та проводив Палац, 

готувалися відповідні аналітичні матеріали для департаменту освіти і науки 

Донецької обласної державної адміністрації. 

З метою визначення рівня навичок та вмінь, отриманих під час навчання 

у  гуртках, вихованці Палацу брали участь у обласних та Всеукраїнських 

конкурсах та фестивалях. 
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Навчально-виховна робота в закладі організована і проведена на 

належному рівні. Керівники гуртків постійно здійснюють виховання у 

гуртовців громадянської позиції, вивчають історію українського народу, його 

історико-культурну спадщину,  забезпечують національно-патріотичне 

виховання. Під час навчально-виховної роботи в гуртках  проведені бесіди  

щодо формування поваги та любові до державних символів України, 

шанування  пам’ятних та урочистих дат.  

Адміністрацією Палацу відвідано та проаналізовано понад 50 гурткових 

занять та виховних заходів. 

 

На теперішній час Палац власних площ не має, розміщується у 

приміщенні загальною площею 2151 кв.м. м. Костянтинівка. Крім того 

гурткова робота організована у м. Бахмут (68,25 кв.м.), м. Торецьк (356,5кв.м.) 

та м. Дружківка (1438,8 кв.м.). Протягом звітного періоду було поповнено 

матеріально-технічну базу Палацу. Придбано сучасне світлове та звукове 

обладнання для організації обласних та міських масових заходів. Для 

художніх колективів придбано та пошито концертні костюми та взуття. 

Відповідним інвентарем було оснащено спортивний відділ, а саме басейн у    

м. Дружківка. Проведено косметичний ремонт у начальних класах та холі 

Палацу. 

Усі навчальні та службові приміщення відповідають санітарно-

гігієнічним нормам. 
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Контрольно-аналітична діяльність спланована і відображена в річному 

плані. Адміністрація контролює  дотримання термінів здійснення контрольно-

аналітичної діяльності, що відображено в наказах. Згідно з річним планом 

роботи проводяться наради при директорові, педагогічні та методичні ради.  

Усього у 2017-2018 навчальному  році було проведено: 

нарад при директорові – 10. 

засідань педагогічної ради - 4, 

засідань методичної ради – 5, 

засідань художньої ради – 3, 

засідань школи молодого педагога – 5, 

загальних зборів трудового колективу – 2,   

оперативних засідань членів адміністрації - щовівторка. 

Протоколи засідань у наявності. 

 

Кадрове забезпечення Палацу здійснюється відповідно до штатного 

розкладу. Штатним розкладом передбачено 145 вакансій. На теперішній час у 

Палаці працює 92 працівники (63%), в тому числі 34 штатних педпрацівника і 

6 педагогів, які працюють за сумісництвом.  Рівень кваліфікації всіх штатних 

педагогічних працівників відповідає займаній посаді.  

 

У  Палаці працюють відповідно до штатного розпису:  

директор, 

заступники директора, 

інспектор з кадрів, 

бухгалтерська служба, 

відділ організаційно-масової і методичної роботи,  

відділ художньої самодіяльності,  

відділ декоративно-прикладної та технічної творчості,  

відділ зі спортивної роботи, 

структурні підрозділи, що об’єднують колективи,  

адміністративний відділ,  

відділ матеріально-технічного постачання, сценічна служба 

устаткування,  

гуртожиток (м. Сопіно), 

басейн (м. Дружківка). 

 

Якісний склад педагогічного колективу 
 

Навчальний 

рік 

Освіта педагогічних працівників 

Повна вища 
Базова 

вища 

Неповна 

вища 
Загальноосвітня 

2017-2018 28 4 8 - 
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Кількісний склад педагогічного колективу 
 

 

Навчальний 

рік 

Дані про педагогічних працівників 

Кількість 

педпрацівни

ків 

З них:      Стаж роботи Навчають                                       

ся у ВНЗ Основні 

працівники 

Сумісники 

  до 3-          

років 

більше 20              

років 

 

2017-2018 40 34 6 15 7 5 

 

У складі основного педагогічного колективу працюють як досвідченні 

педпрацівники, так і перспективна, творча молодь. Із педагогічних працівників 

закладу – мають вік до 30 років –25%, 31-39 років  – 12,5 %, 40-49 років – 35%,  

50-60 років – 27,5 %. 
 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Палацу є 

загальні збори  колективу, які  правомочні  приймати  рішення у  межах своїх 

повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. 

Забезпечення якісного складу педагогічних працівників для організації 

позашкільної освіти є одним з основних завдань, де передбачено: 

- розширений штат; 

- підвищення кваліфікації; 

- організація наставницької роботи; 

- підготовка до атестації. 

Робота з педагогічними кадрами Палацу проводиться відповідно до 

законодавства України та спрямована на підбір та поліпшення якісного складу 

педагогічних працівників, підвищення їх ділової кваліфікації, професійного 

рівня. 

З метою активізації навчально-методичної діяльності, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення рівня професійної та загальної освіти і 

відповідальності за результати навчання і виховання молоді в закладі 

проведена атестація педагогічних працівників. Створено базу даних кількісно-

якісного складу педагогічних працівників і на підставі її аналізу проведено 

перспективне і поточне планування атестації. У поточному навчальному році 

атестовані у черговому порядку 

 керівник гуртка − підтверджено раніше встановлений 12 тарифний 

розряд;  

методисту відділу декоративно-прикладної та технічної творчості − 

встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» з 12 

тарифним розрядом. 

Протягом звітного періоду 3 педпрацівника пройшли курсове підвищення 

кваліфікації  при Донецькому обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти за напрямами: керівники гуртків, методисти. 
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Педагоги, які працюють за сумісництвом проходять підвищення 

кваліфікації за основним місцем роботи. Рівень кваліфікації педпрацівників 

відповідав існуючим вимогам для здійснення  позашкільної освіти. 

Для оптимізації та підвищення професійної майстерності педагогічних 

працівників в закладі впроваджуються нетрадиційні форми роботи: тренінги, 

круглі столи, презентації досвіду роботи позашкільних навчальних закладів 

України та області. Педагоги вивчають психолого-педагогічні прийоми 

створення ситуації успіху; залежність творчої активності вихованців  від 

вибору моделей, методів та технологій; потребу у здоровому способі життя як 

ознаку компетентної особистості; розглядають інтерактивні технології на 

заняттях гуртків;  аналізують результативність участі у конкурсах, виставках, 

фестивалях.  

Належну увагу педагоги приділяють виховному потенціалу та 

практичній спрямованості занять. Разом з тим, керівникам гуртків слід 

звернути увагу на використання  інноваційних педагогічних технологій, що 

підвищать рівень навчально-виховного процесу та результативність гуртків в 

цілому, презентувати та рекламувати їх на сайті навчального закладу. Також 

сприяти розвиткові матеріально-технічної бази гуртків, проводячи роботу зі 

спонсорами та меценатами. 

Керівникам гуртків Палацу необхідно звернути увагу на самоосвіту. 

Педагоги виявляють недостатню активність в поширенні власного 

педагогічного досвіду у фахових виданнях та професійних конкурсах.  

Таким чином, з метою підвищення рівня діяльності педагогічним 

працівникам закладу необхідно приділити увагу вищезазначеним складовим та 

працювати над їх підвищенням. Робота у даному напрямі сприятиме 

зростанню педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічних 

працівників, підвищенню якісних показників навчальних досягнень 

вихованців та створенню позитивного іміджу Палацу  в цілому. 

Адміністрацією закладу ведеться постійний контроль за здійсненням 

систематичного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників закладу, контроль за забезпеченням дотримання правил охорони 

праці, за веденням  документації закладу та складанням звітності.   

Протягом року здійснювалася робота з питань запобігання нещасним 

випадкам та попередження дитячого травматизму серед гуртківців. 

Проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності серед вихованців. Така 

цілеспрямована робота сприяє запобіганню дитячого травматизму. У 2017-

2018 навчальному році в закладі випадків дитячого травматизму немає.  

У Палаці організовано роботу щодо пропаганди здорового способу 

життя. Проводяться різноманітні заходи з питань профілактики 

тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичної залежності. З 

вихованцями постійно проводяться бесіди щодо здорового способу життя, 

конкурси, у яких беруть участь всі гуртківці.  

З метою організації змістовного дозвілля дітей під час літніх шкільних 

канікул педагогічні працівники закладу проводили презентаційну роботу з 



8 

 

гуртківцями та учнями навчальних закладів міста та району, які відвідують 

табори відпочинку з денним перебуванням. Працювали творчі лабораторії на 

базі всіх гуртків Палацу. Проведена виставка дитячих робіт. Організовано 

майстер-класи для школярів задля презентації гуртків Палацу.  

Для покращення родинних відносин з батьками гуртківців, як фактору 

емоційного стану дитини та її адаптаційних можливостей, постійно 

методистами Палацу проводяться індивідуальні та групові консультування 

батьків. У Палаці створено батьківську раду, де вирішуються нагальні 

питання. Так протягом навчального року було проведено 3 засідання 

батьківської ради. Протоколи у наявності.  

Тісні зв’язки зі школами міста, району, закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти, закладами фахової передвищої та вищої освіти  

області підтримуються за рахунок налагодженої системи роботи з педагогами-

організаторами, дитячими громадськими організаціями, лідерами шкільного 

самоврядування, заступниками директора з виховної роботи та проректорами з 

виховної роботи. Педпрацівникам закладів освіти надаються інструктивно-

методичні рекомендації, сценарні матеріали (в електронному та друкованому 

вигляді) щодо проведення різних етапів обласних, конкурсів, виставок, акцій; 

організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку тощо. 

Першочерговим завданням педагогічного колективу закладу в умовах 

реформування освітньої галузі є корекція навчально-виховного процесу, 

оскільки нині існуючий уже недостатньо відповідає вимогам сьогодення і 

входить в протиріччя з реальними потребами суспільства. Заходи з 

корегування навчально-виховного процесу торкаються питань навчальної, 

виховної, методичної і організаційної роботи, обговорюються на засіданнях 

методичної ради, творчої лабораторії керівників гуртків, нарадах при 

директорі закладу. Такими заходами є: методична допомога, консультації з 

відвідуванням занять, вивчення системи роботи керівника гуртка, різні види 

контролю, аналіз діяльності педагога тощо. 

Результатом ґрунтовного методичного навчання керівників гуртків є 

робота з вихованцями, яка приносить певні результати. Позашкільна освіта 

сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі 

виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її 

задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та 

обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Тому в центр уваги 

педагогічних працівників Палацу поставлена проблема розвитку творчої 

особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей, використання засобів, 

що стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових 

життєвих компетентностей.  

З метою оцінки стану позашкільної роботи на місцях, надання якісної 

методичної допомоги щодо інформування педагогів з основними вимогами до 

проведення профільних масових і методичних заходів обласного, 

Всеукраїнського та Міжнародного рівня методичними працівниками Палацу 
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проводяться протягом року методичні виїзди до професійно-технічних 

навчальних закладів області. За підсумками кожного методичного виїзду в 

заклади освіти, готуються аналітично-інформаційні довідки стосовно стану 

того питання, яке висвітлювалося під час виїзду. 

Методистами Палацу ведеться творча   робота з організації дозвілля і 

культурного обслуговування молоді області. У 2017-2018 навчальному році 

було проведено  193  масових заходи з дітьми та учнівською молоддю 

Донеччини. До заходів було залучено – 4210 осіб. У всіх масових заходах, 

проведених Палацом взяло участь близько 43000 дітей та учнівської молоді 

області.  

160
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2016 -2017 н. р. 2017 -2018 н. р.

173

193

Кількість масових заходів

 
 

Інформація про діяльність Палацу висвітлювалася в засобах масової 

інформації та мережі Інтернет. 

Кожному педагогу відомо, що перше входження дитини у громадське 

життя відбувається ще на ранніх етапах її розвитку. Виховання і соціалізація 

особистості неможливі без включення творчої діяльності. Необмежені 

можливості у цій сфері розвитку особистості – соціального становлення – 

мають позашкільні заклади. Вони разом з органами місцевої влади і 

громадськими організаціями можуть створити особливу атмосферу навколо 

проблем, що вимагають активної участі дітей. Співробітництво дорослих і 

дітей, побудоване на демократичних засадах, дає необмежені можливості 

учнівській молоді показати себе з кращого боку, виявити ініціативу у 

суспільно корисних справах. У Палаці встановлені партнерські стосунки з 

громадськими організаціями та установами щодо проведення  спільних 

виховних та масових заходів (акцій, конкурсів, концертів тощо).  

Гарантованим результатом взаємодії позашкільних закладів з органами 

влади, громадськими організаціями стане не просто участь дітей у справах 

державної ваги, а нове ставлення до життя, якісно нова відповідальність за все 

те, що відбувається навколо, що знаходить вияв  у ранній соціальній зрілості. 
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З метою розширення аудиторії, що охоплює Палац, налагоджено 

соціальне партнерство із регіональними організаціями:  

- заклади професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: 

Костянтинівське вище професійне училище №113, Костянтинівський 

професійно-технічний ліцей №39, Краматорське вище професійне училище, 

ДНЗ «Краматорське вище професійне металургійне училище», ДНЗ 

«Маріупольський центр професійно-технічної освіти», Маріупольське вище 

металургійне професійне училище, 

- будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів, 

- Донбаська державна машинобудівна академія,  

- заклади фахової передвищої освіти: Костянтинівський індустріальний 

технікум, Костянтинівське медичне училище,  

- волонтерські організації, 

- Костянтинівський міський відділ культури,  

- Палац культури і техніки НКМЗ м. Краматорськ, 

- КЗ «Міський Палац культури «Український дім» м. Маріуполь  

- Костянтинівський міський відділ освіти,  

- радіостанція «Класне Радіо»,  

- районний відділ освіти,  

- регіональна газета «Знамя Індустрії»,  

- Костянтинівська школа мистецтв,  

- регіональний телеканал «Громадське телебачення»,  

- парк культури та відпочинку КЗ «Об`єднання парків та кінотеатрів 

Костянтинівської міської ради», 

- регіональний телеканал «До Тебе»,  

- телеканал «Донбас», 

- Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека.  

 Аналіз підсумків роботи за рік свідчить, що колектив педагогічних 

працівників у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією 

освітніх завдань, що були сконцентровані в проблемі: «Формування 

національно-патріотичної ідеї у дітей та молоді та розвиток життєвої 

компетентності вихованців в умовах позашкільного навчального закладу».  
Моніторинг методичної роботи у закладі за рік дає підстави зробити 

висновок, що робота педагогічного колективу закладу була задовільною.  

 Найважливішим завданням Палацу залишається охорона життя і 

здоров’я працівників та вихованців. Адміністрація закладу постійно звертала 

увагу на питання дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі й 

побуті. Було забезпечено проведення інструктажів з питань охорони праці, 

видачу інструкцій працівникам, виконання замірів опору заземлення 

електрообладнання, створена комісія та розроблений план проведення 

щорічного обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж в позашкільному 

навчальному закладі, призначено відповідальні за організацію і введення 

цивільної оборони, проходження обов’язкового медичного огляду, 
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організацію ремонтних робіт. 

У навчальному році нещасних випадків під час навчально-виховного 

процесу не було. Робота педагогічного колективу з охорони праці 

організована відповідно до Закону України «Про охорону праці» та 

Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти» і спрямована на 

попередження нещасних випадків, професійних захворювань, поліпшення 

умов праці педагогів, обслуговуючого персоналу та безпечних умов навчання 

вихованців. 

З метою контролю дотримання всіма службами, посадовими особами і 

працівниками  вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, 

правил,  норм,  інструкцій та інших нормативних документів з охорони праці в 

закладі впродовж навчального року здійснюється адміністративно-

громадський контроль за станом охорони праці. 

Результати проведеної роботи обговорюються на засіданнях 

профспілкового комітету та загальних зборах колективу. Усунення недоліків, 

виявлених під час проведення адміністративно-громадського контролю за 

станом охорони праці в Палаці, значно покращило санітарно-гігієнічний стан 

навчальних кабінетів, збагатило їх матеріальну базу. Оновлено інструкції з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. У Палаці немає випадків 

виробничого та невиробничого травматизму, не спостерігається значного 

стану погіршення здоров’я працівників, немає співробітників, що хворіють на 

професійні захворювання, відсутні нарікання на безпеку умов праці. На 

початку 2017-2018 навчального року всі працівники своєчасно пройшли 

медичний огляд і були допущені до роботи вчасно. 

Приміщення  закладу відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

 

Палац є фінансово стійким і активним суб'єктом господарювання.  

Фінансово-господарська діяльність закладу забезпечується річним 

кошторисом доходів і видатків. 

Адміністрація Палацу не допускає невиправданої дебіторської та 

кредиторської заборгованості, своєчасно розраховується за своїми 

зобов'язаннями. Усі працівники закладу своєчасно отримували заробітну 

плату з відповідними нарахуваннями. Оплата комунальних послуг, 

енергоносіїв та послуг зв’язку здійснювалась із бюджетних коштів.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

Виважено, раціонально та  ефективно використовуються оборотні 

фонди. 

Закупка товарів та послуг проводиться виключно через систему 

публічних закупівель. 

Первісне формування складу основних засобів та необоротних активів 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та  за рахунок коштів, 

отриманих від надання платних послуг.  
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Поповнення необоротних активів здійснюється через отримання 

спонсорських та безкоштовних надходжень. За звітній період безкоштовні 

надходження склали 21319,18 грн. 

Основним джерелом надходжень коштів за спецфондом Палацу є 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними 

повноваженнями. 

Надходження коштів за спецфондом за надані послуги за звітній період 

склали 39429,00 грн. 

Кошти, отримані від надання платних послуг, включаються до складу 

спеціального фонду річного кошторису Палацу. 

Надходження від господарської діяльності направляються на 

організацію цієї діяльності та на господарські видатки закладу. 

Підсумовуючи роботу Палацу за рік слід відзначити, що діяльність 

колективу позашкільного навчального закладу і надалі буде спрямована на: 

- забезпечення єдності у розумінні цілей позашкільної освіти і 

виховання між педагогами, вихованцями та їх батьками;  

- залучення батьків, громадськості до співпраці у справі всебічного 

розвитку творчих, обдарованих дітей, підлітків та учнівської молоді;  

- організацію змістовного дозвілля вихованців Палацу, учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової 

передвищої та вищої освіти;  

- підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків;  

- активне впровадження сучасних технологій навчання та виховання; 

- зміцнення матеріально-технічної бази, покращення фінансово-

господарського стану Палацу. 

З метою створення умов для забезпечення доступу учнівської молоді до 

якісної позашкільної  освіти,  вдосконалення культурних і національних 

освітніх прав і запитів усіх громадян, робота педагогічного колективу закладу 

у  2018-2018 навчальному році  буде спрямована  на: 

 виконання державних законів та нормативних документів про освіту; 

 впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів 

роботи;  

 збереження та розширення мережі гуртків Палацу; 

 забезпеченням доступності освітніх послуг для дітей соціально 

вразливих категорій і дітей з особливими потребами; 

 збільшення контингенту дітей охоплених позашкільною освітою; 

 впровадження в навчально-виховний процес новітніх методик науково-

дослідницької та дослідно-експериментальної роботи з обдарованою 

молоддю; 

 розширення кола переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, фестивалів тощо; 

 забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом впровадження 

сучасних педагогічних технологій;  

 збільшення якісного складу педагогічних працівників; 


