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Звіт директора 

комунального закладу «Харківська санаторна школа №13» 

 Харківської обласної ради Галини МИХАЙЛЕНКО  

за роботу  в  2020/2021 навчальному році 

 

Діяльність санаторної школи і особисто мене, як директора, у 2020/2021 

навчального року була спрямована на реалізацію  діючого законодавства 

України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки 

України, обласної державної адміністрації та обласної ради, Департаменту 

науки і освіти.  

Комунальний заклад «Харківська санаторна школа №13» Харківської 

обласної ради (далі – санаторна школа) є освітньо-інформаційним центром з 

розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 945) та обласної 

мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ Головного управління освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2012 №283).  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. № 1107  

комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс 

№ 13» затверджено для впровадження програми «Навчання через дію» з 

ЛЕГО - конструюванням. Одночасно наш заклад визначено  і учасником 

міжнародного проєкту «Шість цеглинок». 

Відповідно до вищезазначених нормативних документів і була 

організована робота закладу в 2020/2021 навчальному році. 

Для гармонійного та взаємоузгодженого функціонування санаторної 

школи ефективно діяло корпоративне управління, яке забезпечувало 

внутрішню систему якості освіти. Загальне керівництво, координацію, 

контроль та регулювання діяльності здійснювала  адміністрація. Завдяки 

ефективній співпраці директора з депутатами Верховної Ради України, 

обласної ради, координації роботи  Асоціації санаторних шкіл України 

вдалося внести зміни до Закону про повну загальну середню освіту і 
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продовжити функціонування санаторної школи на 2021/2022 н.р. Розпочато 

підготовку до реформування школи в ліцей. Заклад єдиний  в області 

отримав ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на здійснення 

медичних послуг. 

 

1. Формування мережі та кадрове забезпечення закладу 

Мережа навчального закладу становила  229 учні та 20 дошкільнят  

(всього 249). Вони представляли  8 районів м. Харкова та 13 районів області, 

1 дитина з м. Полтава. 

 Під контролем адміністрації закладу трималося питання якісної 

реалізації нових Державних стандартів початкової освіти, Концепції Нової 

української школи. Успішно впроваджувались оновлені освітні програми.  

Вдалось повною мірою заклад укомплектувати кадрами. Для цього  

налагоджено співпрацю з педагогічними  вишами. Створюється комфортне 

середовище, прийнятний для всіх графік роботи, укомплектовується по-

сучасному робоче місце педагога.  

Нині в школі працює 103 співробітники. Кількість педагогічних 

працівників разом із сумісниками становить 45 осіб. Два педагоги мають 

науковий ступінь кандидата наук та 1 педагог має вчене звання доцента. 

У санаторній школі працює якісний склад педагогічних працівників, 

серед яких  два кандидати наук, один має вчене звання доцента, 10 мають 

педагогічне звання методиста та старшого учителя(вихователя), 25 педагогів 

із 44 мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. 

 

2.Організація освітнього процесу 

Продовжено роботу щодо проведення практичних занять слухачам 

курсів підвищення кваліфікації  початкової школи та біології Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна. Специфіка  навчального року 

полягала в тому, що багато конкурсів та змагань, у яких раніше брали участь 
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наші учні, не проводились на рівні України, однак усі вони продовжували 

діяти на  шкільному етапі серед учнів класів. 

Із 175 робочих днів навчального року  33  дні працювали в системі 

онлайн. Учителі нашої школи Сергій Биченко та Анастасія Василенко 

створили загальношкільну систему Google – клас, яка дуже добре працювала 

у цей період. Також застосовувались різноманітні форми навчання: он-лайн 

уроки та конференції на платформі ZOOM, веб-сторінки, веб-заняття і освітні 

сайти. Але були учні, які ігнорували дистанційне навчання та вчителі, які 

тільки опановували систему. 

Вперше в школі  успішно адаптовано авторську програму С.Биченка 

щодо впровадження СТЕМ технологій в освітній процес. Також розпочато 

використання обладнання СТЕМ лабораторії. 

Педагоги працювали над адаптацією освітніх проєктів до дистанційної 

форми навчання. Впроваджували в освітню діяльність методики STEMу такі 

педагоги, як С.Биченко   (Проведення СТЕМ заходу "Інженерія як стиль 

життя" із залученням учнів всієї школи.), Н.Ходакова (проведення квесту 

практичної направленості та застосування серед учнів 7 класу елементів 

STEM технологій під час вивчення теми  «Початкові хімічні поняття».), 

А. Василенко (розробка онлайн-калькулятора, програми розв’язання задач з 

фізики,  розробили проєкт про свої власні програми, які в майбутньому 

зможуть удосконалити та запровадити). 

На уроках інформатики (вчителі Сергій Биченко та Анастасія 

Василенко і Дар’я Даниленко) учні вчились працювати з прикладними 

програмами при вирішуванні задач. Проєкт про життя та історію 

Т.Г. Шевченка (анімовані презентації, 3 клас). Розвиток критичного 

мислення (пошук достовірної інформації з різних джерел 3, 5, 6, 7, 8, 9 

класи). Проєкти з тем "Розвиток мобільних технологій"  та "Розвиток 

інтернету: що чекає на людство". Груповий проєкт від трьох до п'яти учнів у 

командах (7, 8, 9 класи). Участь в знімальному процесі (як актори) в 

соціальних відеороликах у співробітництві з видавництвом "Ранок" (8, 9 
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класи). Створення мультиплікацій на базі програми скретч: тема - "Життя 

навколо нас" (6, 7 класи). Організація знімальних груп, розподілення ролей 

на: сценаристи, оператори, монтажери, режисери  (8 клас). Проведення 

виїзного заходу (відкритий урок в Ландау Центрі) 8 клас. 

Біологія – учні взяли участь у Всеукраїнській  онлайн - олімпіаді з 

біології, Всеукраїнській онлайн олімпіаді з біології на платформі 

“ВСЕОСВІТА”. Фізика – уроки відбувались з використанням  елементів 

інтегрування інших предметів таких як хімія, математика, інформатика, 

природознавство, біологія. В період дистанційного навчання учні виконували 

групові та індивідуальні проєкти, міні-проєкти, над виконанням яких 

працювали самостійно. На дистанційному навчанні учні виконували 

лабораторні роботи за допомогою онлайн-симуляцій. Прикладна та 

практична складова предмету, наприклад, полягала в досліджуванні об’єму 

і площі класної кімнати та кабінету фізики, конкурс малюнків «Автомобіль 

майбутнього».   

З української мови та літератури учні нашого закладу взяли участь у 

таких конкурсах: «ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка», Фестиваль ораторського 

мистецтва, Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна – 2021». Українська 

мова. 

Активно працювали цього року вчителі фізичної культури, а саме: 

проведення змагань з волейболу між командами та змагання До Дня 

Збройних сил України, організація загальношкільного спортивного свята 

День Захисника України «Козацькі розваги», змагання з шашок та змагання  з 

віджимання від підлоги,  проходження координаційної драбини та бар’єрів, 

змагання з бадментону, по виконанню вправ з м’ячем, естафетні перегони 

«Потяг», «Гонка м’ячів», «М’яч у колі», «Вибивний», «Хто бистріше заб’є 5-

ть м’ячів».  Змагання під час дистанційного навчання: «Дихальна 

гімнастика», з розвиваючих вправ, з якісного виконання фізпаузи. 

Дуже вдало учні працювали з образотворчого мистецтва та 
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трудового навчання - Учні 5- 10 класів взяли участь у дистанційній виставці 

акції "SOS вернісаж, або друге життя відходів", у Всеукраїнській еко акції 

«Торбинка», власноруч виготовили торбинки, авоськи, шопери, 

продемонстрували їх використання, виклавши фото в соцмережах. У темі 

"Зображення людини" спробували себе в ролі скульптора і створили бюст 

людини з пластиліну. До дня   весняного рівнодення учні 6 класу з паперової 

лози наплели весняних пташок. Кращі з яких було виставлено на 

дистанційній виставці "Друге життя вторсировини", в рамках проєкту 

"Органайзер".  

У вивченні природничих наук педагоги розвивали самостійні 

практичні та експериментальні компетенції здобувачів освіти, працювали на 

якість освіти дітей.  

У початковій школі постійно проводились інтегровані уроки з  різних 

предметів,  опановувалась новітня техніка та інноваційні методики навчання 

за допомогою сучасного обладнання. Учні 2 класу дістали перемог І, ІІ, та ІІІ 

місце у Всеукраїнській онлайн  олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Весна – 2021». У 3 класі Реалізовувались проекти "Що приховує яблуко?" 

"Як змінити колір квітки?" "Вирощування квасолі", "Перші кроки до 

створення орнаменту української вишиванки". І нарешті 1 клас - Взяли 

участь у Всеукраїнському конкурсі “Безпечний інтернет 2.0” на базі 

платформи “НА УРОК”. П’ятеро учнів отримали дипломи І ступеня. “Як це 

працює?” на освітній платформі “На урок”. Одинадцять учнів стали 

переможцями, отримавши дипломи І та ІІ ступенів. Кожен з учнів 

четвертого класу мав можливість індивідуально працювати з освітніми 

програмами і вибудовувати свою особисту лінію розвитку.   

Стартапи, квести, флешмоби, наукові пікніки, віртуальні 

екскурсії– це форми позаурочної роботи з навчальних предметів, які 

активно  продовжували використовуватись під час дистанційного навчання 

та в звичайному режимі.  

Вихованці закладу під керівництвом педагогів удосконалюють роботу в 
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проєкті «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між 

Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO 

Foundation  щодо впровадження програми «Навчання через дію». Вихованці 

дитячого садочка третій рік створюють та презентують проєкти, цього річ 

працювали над проєктом «Книга що оживає». В он-лайн конкурсі дістали 

перемогу у номінації «Чарівний світ казкових історій» серед понад 20 команд 

Харківської області. 

Цікавий проект був розроблений командою «Step to dream Lego 

Architecture» на чолі з куратором Дар’єю Даниленко, які працювали над 

темою «Книга, що оживає» та отримали перемогу в номінації «Талановиті та 

натхненні».  

У результаті здійснення підходів STEM - освіти у навчанні щодо 

впровадження програми «Навчання через дію» з ЛЕГО – конструюванням 

команда учнів навчального закладу у 2021 році в сьоме готували проєкти на 

ХІ Всеукраїнський фестиваль робототехніки «ROBOTIKA - 2021». 

Проектували нові моделі роботів на тему «Робот-помічник».  Нажаль через 

посилення карантинних вимог та вихід на дистанційне навчання команда не 

змогла приняти участь в турнірі FIRST LEGO League Challenge 2020-2021. 

Цього річ  Всеукраїнські олімпіади з  базових дисциплін  майже не 

проводились. Але наші учні узяли участь у «Каразинському коллоквіумі» під 

керівництвом вчителя історії Орла І.Г., тези  роботи  Станіслава 

Кириченка_були надруковані у матеріалах колоквіуму. 

Численні досягнення учнів неможливі без постійного 

самовдосконалення педагогів. У цьому році немає жодного педагога, який би 

тим чи іншим способом не підвищував власну компетенцію. Набула 

популярності така форма як вебінари он-лайн з видачею сертифікатів.  

Цього року три випускники от римали срібні медалі «За досягнення у 

навчанні» та свідоцтва з відзнакою. 
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3. Організація виховної роботи 

Виховний процес став невід’ємною складовою освітнього процесу і був 

зорієнтований на загальнолюдські цінності.  Карантинні обмеження певною 

мірою заважали проводити традиційні загальношкільні свята, тому більшість 

із них проводились з дотриманням дистанційних вимог, починаючи з Дня 

знань.   

Було продовжено формат роботи з батьками у дусі педагогічного 

партнерства. Батьківські збори стали більш предметними й цікавими, 

проводились у нестандартних форматах.  

      Ми стали першими в Харківській області й увійшли в двадцятку 

шкіл України, де започатковано  впровадження міжнародної програми 

соціально-емоційного розвитку та особистісної ефективності дітей через 

наскрізне навчання із залученням учителя, дитини та батьків «Лідер в мені», 

яка розроблена та запатентована FranklinCovey (USA)  й об’єднує 5000 шкіл в 

понад 70 країн світу. Тренери лідерських класів Олена Гупалова та Ольга 

Шкрабаченко у формі позашкільної роботи активно впроваджували нові 

підходи до формування лідерських навичок серед учасників. Яскравою 

подією стала участь учениці  7 класу Лілії Блажкун у глобальному  

лідерському хорі до Всесвітнього дня лідерства. Дуже достойне екологічне 

відео на VI міжнародний конкурс учнівських промов «Знайди свій голос» 

підготувала учениця 9 класу Олександра Єпринцева за темою: «Не будь 

байдужим». Заслужені відзнаки були вручені учасникам, координаторам та 

колективу закладу.     

В  україно-німецькому проєкті “Молодь дебатує” наша школа бере 

участь з самого початку.  Цьогоріч наші учні Софія Іванова та Агу Джозі  

отримали перемогу в регіональному етапі і стали учасниками фіналу.  

Вперше цього року танцювальний колектив “JUNIOR DANCE” отримав 

перемогу у ХХVI дитячому фестивалі творчості «Натхнення» з танцем 

«Запальний Кавказ». У Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «БІЛА ЛАСТІВКА – Різдво 2021» колектив став Лауреатом І 
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ступеня. Також колективи “JUNIOR DANCE” та “AZART” взяли участь в 

обласному фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти третього 

тисячоліття» та у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в дистанційній формі і посіли почесні місця лауреатів 

2-го і 3-го ступеня, отримали особисті дипломи, нагороди та солодкі 

подарунки.  

Традиційно проводились зустрічі наших вихованців із співробітниками 

управління патрульної поліції у місті Харкові.  В рамках проведення  

Всеукраїнського місячника міcячника “Увага! Діти, на дорозі” діти отримали 

певні знання  з правил дорожнього руху у розважальній формі, із 

задоволенням долучились до  інтерактивної діяльності під керівництвом 

поліцейських. 

На підтримку руху захисту тварин напередодні Всесвітнього дня тварин 

вихованці нашого закладу об’єднались для збереження світової фауни та 

зробили  кіно - флешмоб «Мій улюбленець», спрямований на привернення 

уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту. Продовжуючи цей 

напрямок роботи, учні провели акцію «Допоможи братам нашим меншим»,  

під час якої зібрали їжу та багато іншого для тварин, які постраждали від 

пожару в Балаклійському районі та передали її волонерам. 

Брали участь школярі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», 

зокрема, у  Всеукраїнському флешмобі #БУЛИТИНЕКРУТО та в акції 

“Голуб миру”.  

Успішно продовжено проєкт з неформального обміну подарунками 

«Пошта янголів» з дітьми з громадської організації «Асоціація багатодітних 

сімей» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія».  

Волонтерські акції «Допоможи героям України», «Банка радості»,  

козацькі змагання  - саме ці заходи знайшли відображення в національно-

патріотичному напрямку виховної роботи. Традиційно  діти відіслали листи 

та малюнки на фронт та  вперше зробили незвичайні Лего-листівки для 

солдат. 
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Вперше наш учні долучились до  всесвітнього тижня грошей «Global 

Money Week». Всі класи були настільки активними, що отримали подяку від  

Національного банку України  як найенергійніші учасники. 

Активно підтримали вихованці Всеукраїнські проєкти “Мішечок” та 

«SOS вернісаж, або друге життя відходів», Всеукраїнську акцію «Жива вода  

- дельта». Учасників відмічено нагородами, але ми ще очікуємо на них. 

З використанням нових підходів пройшли традиційні  фестиваль 

флешмобів, ігри патріотів, День захисників України та День українського 

козацтва, День Соборності України, Велесова ніч, Новорічні свята, 

Всеукраїнський  тиждень права, Масляна, Міжнародний день рідної мови та 

багато інших заходів.   

Справжнім осередком національно-патріотичного виховання став  музей 

«Студія писанкарства». Кращі роботи музею представили роботи  в он-лайн 

виставці  у Харківській муніципальній галереї.  Писанки учнів також були 

представлені на обласній виставці «Вікно у дивосвіт» у Домі народної 

творчості, в історичному на художньому музеях.   

Досить цікавими стали нові формати виховної роботи: відеозвіти, 

челенджі, відеочати, анкетування онлайн, відеоконференціі, перегляд 

сімейних відеороликів,  фільмів з подальшим обговоренням у форматі 

відеочату та поділом враженнями й емоціями.  

Важливими були психологічні поради практичного психолога. Як 

говорити з дітьми про пандемію і уникнути зайвого стресу. Яким чином  

мотивувати дітей до виконання їхніх обов’язків вдома під час карантину. Ідеї 

де і як провести час з дітьми та інше. 

  Проводилась систематична робота із запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Проведено Тиждень безпеки життєдіяльності, протягом якого 

організовано навчання учнів та працівників навчального закладу з пожежної 

безпеки, відпрацьовано план евакуації на випадок пожежі та інших 

надзвичайних ситуацій, поновлено куточок з Правил пожежної безпеки та 

Правил дорожнього руху.  Також в закладі розроблено та втілено  Програму 
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протидії булінгу. Продовжено  інформаційну роботу з батьками, учнями та 

співробітниками щодо протидії булінгу, насиллю, кібербезпеці. 

 

4.Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та працівників 

    Лікувально-реабілітаційний процес у закладі здійснювався відповідно до 

вимог та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України і представляв  

комплексну програму реабілітації та консервативного лікування дитини, 

хворої на сколіоз.  

        Медична частина в 2020/2021 році працювала відповідно до складеного 

річного плану. 

 

    На діаграмі представлені результати консервативного лікування сколіозу 

за останні 3 роки. У порівнянні з минулим роком стабілізація захворювання 

дітей збільшилась на 7 %. На 7  % збільшилась кількість дошкільників з 

порушенням постави 7 

За навчальний рік кожен вихованець отримав по 14 процедур 

фізіотерапевтичного лікування, по  32 процедури лікувального масажу, по 87 

групових  процедур ЛФК та по  19 процедур у тренажерній залі учні 7-11 

класів.  Це на  20 % менше запланованого лікування через карантинні заходи.  
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   Проведено до 20 процедур лікувального плавання для кожного класу. 

   Корсетотерапія призначена  93  вихованцям ( більше на 30 %  в порівнянні з 

минулим роком), із них корсети Шено – 20, напівжорсткі – 71. 

Протягом навчального року діти отримували раціональне харчування з 

достатньою кількістю свіжих овочів, фруктів, соків. Вартість 1 дня 

харчування на кінець навчального року в середньому склала 104,01 грн., в 

порівнянні груднем 2020 вартість дітодня збільшилась на 19 %. На сьогодні 

підхід до харчування дітей змінюється на державному рівні. Вийшла 

Постанова кабінету міністрів від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм 

та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», У нашому закладі ведеться підготовча робота 

щодо її реалізації з 1 вересня 2021 року. В харчуванні дітей збільшиться 

кількість свіжих овочів та фруктів, зменшиться норма хліба, цукру, молока, 

кондитерських виробів, з’являться страви з додаванням спецій, запечені в 

духовці, зменшиться кількість смажених страв. 

На державному рівні проведено зміни медичної документації. Вийшов 

новий Санітарний регламент для закладів освіти та впроваджується в роботу. 

Створено  план ХАСП для закладу який контролює проходження продуктів 

харчування від постачальника до виходу страви для споживання, що 

покращує організацію харчування вихованців. 

Проведено 2 курси профілактики гострих респіраторних захворювань по 

10 днів вітамінотерапія та 2 курси  кисневих коктейлів. 

В лютому-березні 2021 року вихованці оглянуті вузькими спеціалістами 

Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків». Звертає 

на себе дуже велику увагу збільшення групи вихованців до + 30 % 

захворюваннями органів зору – разом складає 52 %.     Лікарі ортопеди-

травматологи протягом року проводили обстеження хребта  в центрі доктора 

Бубновського – форметрік 4 Д. Це альтернативне обстеження яке не дає 
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рентгеновського навантаження на  організм дитини.     З березня 2020 року в 

країні діють карантинні заходи з профілактики захворювань на короновірус 

«Сovid - 19». серед наших вихованців офіційно було зареєстровано 1 випадок 

захворювання. За навчальний рік учні 2 рази знаходились на дистанційному 

навчанні. Лікування сколіотичної хвороби під час карантину проводилось в 

домашніх умовах –дотримання ортопедичного режиму, ранкова гімнастика, 

фізкультурні хвилинки, ЛФК, корсетотерапія. Але за результатами огляду 

необхідно зробити висновок, що у дітей не дуже високий рівень культури 

виконання щоденних  занять. І це є основна задача медичної частини 

виховувати у дітей культуру  щоденних занять фізичною культурою. 

    

5. Запобігання усім видам дитячого травматизму 

Протягом навчального року проводилась систематична робота щодо 

запобігання усім видам дитячого травматизму. Проведено Тиждень безпеки 

життєдіяльності, протягом якого організовано навчання учнів та працівників 

навчального закладу з пожежної безпеки, відпрацьовано план евакуації на 

випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій, поновлено куточок з 

Правил пожежної безпеки та Правил дорожнього руху.  

 

6.Організація роботи з покращання матеріально-технічної бази 

закладу 

Для забезпечення функціонування закладу в тісному контакті постійно 

співробітничаємо з такими організаціями, як Акціонерна компанія 

«Харківобленерго», Комунальне підприємство «Харківводоканал», 

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» на основі укладених 

договорів. Постійно ведеться облік холодної та гарячої води, теплової енергії, 

електроенергії з метою контролю за економним та раціональним 

використанням  енергетичних ресурсів.   

Протягом року проводилась перевірка протипожежного стану усіх 

корпусів школи, справності технічних засобів пожежогасіння, технічного 
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обслуговування пожежної сигналізації, технічного обслуговування 

вогнегасників. 

Налагоджена система відеонагляду по території та корпусам закладу. 

Проводилася також  робота по обслуговуванню споруд та будівель. 

Було зміцнена й поповнена матеріально-технічна база школи. 

Фінансування навчального закладу здійснювалося з обласного бюджету за 

рахунок освітньої субвенції (фінансування заробітної плати педагогів та 

вихователів та нарахувань на фонд заробітної плати) та місцевих бюджетів 

(фінансування дошкільного підрозділу та всі інші витрати на шкільний 

підрозділ, крім заробітної плати педагогів та вихователів).  

За звітний період бюджет склав: 

– за 2020 рік – 20804408грн.;  

Надходження за цей період становлять 20116762 грн., що складає 

96,7%. 

Бюджет на 2021 рік складає 23035447,00 грн., у т.ч. на січень –травень – 

12510599,00 грн. 

 Профінансовано за  січень - травень 2020 р. – 1230599,00 грн., що 

складає 98.3%, у т.ч. за рахунок освітньої субвенції - 3826771 грн. 

Порівняльна таблиці зростання оплати праці робітників закладу 

№ 

п/п 

Посада Середньомісячна 

заробітна плата 

2020р., грн. 

Середньомісячна 

заробітна плата 

2021р., грн. 

% 

зростання 

1 Вчитель 14розряд 13848,87 19246.59 +33-38% 

2 Вчитель 11 розряд 9266,08 11282.73 +20 -27% 

3 Вихователь 14 

розряд 

10413,76 12178.98 +18-20% 

4 Вихователь 11 

розряд 

7412,86 10211.42 +25-33% 

5 Медичний 

працівник 13 розряд 

6519,70 8031.28 +15-23% 

6 Медичний 

працівник 9 розряд 

4173,00 5655,00 +15-25% 

7 Обслуговуючий 

персонал 1 розряд 

4740,15 6000.00 +26% 
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Педагогічні працівники нашого закладу отримують надбавку до окладу 

за тип закладу 20%  та надбавку за престижність – 30%. 

Медичні працівники в 2021 році отримують надбавку 10% - протидія 

Covid -19 

У вересні 2020 року всі педагогічні працівники отримали 100% грошову 

винагороду на загальну 194500 грн. На оздоровлення до відпустки у 2021 

році у кошторисі передбачено виплатити одноразово 247,0 тис грн. 

У вересні 2020року – травні 2021 року одержано коштів від Батьківської 

Ради школи 285870,00 грн. 

У вересні 2020року – травні 2021 року витрачено коштів, одержаних від     

Батьківської Ради школи 210270,00грн., а саме: 

На закуплівлю матеріалів для проведення ремонту обладнання 

навчального закладу – 80774,00 грн. (метизи, РР-виріб ”американка”, шарові 

крани, замки для пластикових дверей, внутрішні замки, цемент, дріт, шпагат, 

муфти, перехідники, пластикова плити, манжети, фітінги, дюбель, саморізи, 

швидкий монтаж, електричні розетки, запчастини до мотокос, лінолеум 

“Аврора”-, шпалери, клей для шпалер "Метилан" водоемульсійна фарба 

AURA (10л) плита ОSB-3, плинтус, фурнітура для плинтуса, , профіль 

пристінний 24*24*3000мм білий, профіль KRAFT Nova Т-24 36000*24мм 

білий, профіль KRAFT Fortis Т-24 600*25*24мм білий, куточок пластиковий 

20x20, клей д/плитки та інші) 

 канцелярські товари (в т. ч. оформлення свят) – 13766,00грн.(медичні 

картки, механічні олівці, папки для вітання, бланки “Грамота”, бланки 

”Подяка”, декорації до оформлення свят “Хелловін”, «Святий Миколай», 

“Новий рік”, конверти, поштові марки, батарейки, мотузка  в'язальна 

синтетична та інш.); 

 оплата ліцензії та сертифікату освітнього закладу – 2227,00 грн.; 

 оплата питної види для вихованців закладу – 19614,00 грн.; 

 оплата навчально-виховної літератури – 470,00 грн.; 

 оплата інформаційних послуг – 1290,00 грн.; 
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 придбання запчастин для ремонту автомобілів ГАЗ 2705 та ГАЗ 3110 -

3374 грн., (двигун обігрівача, ричаг до двірника, хомут глушника, топливний 

насос 402, електробензонасос 406 для двигуна, електровентилятор для 

автомобіля  ГАЗ 3110 (державний номер АХ 77-67КХ),   та інші); 

 оплата ремонту автомобілів ГАЗ2705 та ГАЗ 3110 (шиномонтаж) - 

2120,00грн.; 

 оплата освітніх послуг – 1493,00 грн.; 

 оплата послуг з доступу до програмного забезпечення “Розумники” – 

1380,00 грн.; 

 оплата послуг лабораторних досліджень води водопровідної – 1786,00 

грн.; 

 - оплата послуги з випробуванням захисних засобів – 101,00 грн 

 - поточний ремонт зовнішньої ділянки водовідведення (їдальня) – 

500,00грн 

 -придбання медичних препаратів для аптечки невідкладної допомоги – 

105,00 грн.; 

 - придбання інструменту “ Шуруповерт” – 1200,00 грн.; 

 - проведення відеозйомок “Наша школа”,  – 2400,00 грн.; 

- витрати на підготовку до опалювального сезону 2020/2021року – 

5150,00 грн. (розпломбування та опломбування теплолічильника, гідралічне 

випробування теплопроводу); 

 - поточний ремонт водовіведення (їдальня) – 500,00грн.; 

  - поточний ремонт зовнішньої ділянки трубопроводу водопостачання  

14000,00грн. 

 - поточний ремонт навчальної аудиторії (каб.23) – 22110,00грн. 

(підготовка стін до поклейки шпалер, поклейка шпалер, фарбування шпалер, 

укладка плит OSB. лінолеум); 

  - ремонт решіток на першому поверсі навчального закладу – 

7000,00грн.; 

- поточний ремонт медичного ізолятора – 26140,00грн. (шпаклівка стін, 
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укладка лінолему, укладка пластикових потолочних плит, пластикове вікно); 

  - придбання розсади квітів для благоустрою території закладу – 

2770,00грн.; 

З метою протидії  корупції у 2020 -2021 роках процедури по закупівлі 

товарів, робіт, послуг проводяться на електронному торгівельному 

майданчику «SmartTender.biz».  

На виконання Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII  адміністрація  комунального  

закладу  «Харківська   санаторна  школа №13» Харківської обласної ради 

постійно проводить  роботи щодо оприлюдненню інформації про 

використання публічних коштів на єдиному веб-порталі e-data. 

 

 7. Організація роботи зі зверненнями громадян. 

Робота зі зверненнями громадян проводилась відповідно до чинного 

законодавства України. На особистому прийомі у директора розглянуто 22  

звернення. Вони стосувались в основному питань навчання дітей. Усі 

звернення були розглянуті та надана відповідь на запит.  

 

 

Директор        Галина МИХАЙЛЕНКО 

 

 


