Матеріально – технічне забезпечення закладу.
Будівля навчального закладу становить 583 кв.м. До потреб здобувачів освіти
функціонує комп’ютерний клас (у наявності 1 учительський та 5 учнівських
комп’ютерів, для використання в адміністративно-господарській діяльності
використовується ноутбук, для потреб НУШ наявні 2 ноутбуки), шкільна їдальня,
бібліотека та комбінована майстерня. Площа шкільної їдальні не відповідає
санітарним вимогам, потребує добудови чи реорганізації, що є на нинішній час
проблемою. Тепловий, повітряний режими відповідають санітарно – гігієнічним
нормам, світловий – на 80%. Заклад працював за підписаним у серпні 2019 року
актом готовності до навчального року, що свідчило про те, що будівля відповідає
вимогам ДержСанПІСТу. На території закладу розташований спортивний
майданчик, дитячий майданчик.
Фінансово – господарська діяльність .
Бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань.
Витрати на 2019-2020 навчальний рік
(Державний бюджет)
КЕКВ
2111
2120
2210

Сума
1462898,38
318615,04
30199

2230
2240

1217,16
13992,20

2250
2273
2274
3110
3132

4078,60
9550,86
43386,25
13505
157889

На що витрачено
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Будівельні матеріали, парти, стільці, шафа для
паперів, дидактичні матеріали, музичні матеріали,
ламінатор по НУШ, вогнегасники, канцтовари
За продукти харчування
Інтернет, проведення дератизаційних,
дезінсекційних, дезінфекційних послуг, заправка
картриджів
Відрядні
За електроенергію
За постачання та розподіл природного газу
Принтер, ноутбук
Капітальний ремонт по таких об’єкту:
"Капітальний ремонт приміщень (влаштування
санвузлів) Миколаївської гімназії Повчанської
сільської ради за адресою: село Миколаївка, вулиця
Привітна, 2, Млинівського району, Рівненської
області".

На належному рівні проводилась робота з економії енергоносіїв: щоденно
фіксувалися показники електро - і газового лічильників та проводився
порівняльний аналіз . Поповнення матеріально – технічної бази здійснювався за
рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. За рахунок бюджетних асигнувань
здійснювалася виплата зарплати, оплата комунальних послуг, придбання
матеріалів для ремонту: фарби, сніжки, придбання устаткування для початкової

школи (НУШ), придбання канцтоварів. Зроблені косметичні ремонти у класних
кімнатах, на що витрачено … Активну участь у забезпеченні належних умов
навчання здобувачів освіти доклали батьки.
Упродовж навчального року батьками була надана допомога для підвозу дітей до
місць проведення олімпіад, конкурсів, змагань у сумі – 755грн;
на поповнення матеріальної бази -1731 грн.
Випускниками школи минулих років надана спонсорська допомога у розмірі 2 000
грн. Кошти плануються використатися на оформлення актової зали.
Виконані роботи щодо ремонту підвального приміщення, здійснений ремонт
електричного щитка. У довгострокових програмах розвитку закладу - добудова чи
реорганізація харчоблоку.

