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ЗВІТ ПРО РОБОТУ
гуманітарного відділу 

Городищенської сільської 
ради та виконання 
цільових програм

за 2022 рік

Засідання 
виконавчого комітету



Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради функціонує як

юридична особа відповідно до рішення сесії від 25 травня 2021 року

№6/8 «Про створення гуманітарного відділу Городищенської сільської

ради» з 1 серпня 2021 року.

Рішенням Городищенської сільської ради в оперативне управління

гуманітарного відділу передано 7 закладів загальної середньої освіти, 8

закладів дошкільної освіти, 10 закладів культури, 1 мистецьку школу,

10 бібліотек.

Фінансування закладів освіти та культури Городищенської сільської

ради здійснюється через централізовану бухгалтерію гуманітарного

відділу Городищенської сільської ради.



Забезпечення реалізації державної політики в 
галузях освіти, культури, молоді

Вхідна документація – 915
Вихідна документація – 468



ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

• Розвиток освіти у Городищенській громаді на 2021-
2025 роки;

• Харчування здобувачів освіти ЗДО та ЗЗСО 
Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки;

• «Шкільний автобус» Городищенської сільської ради на 
2021-2025 роки;

• Розвиток культури та мистецтва у Городищенській
громаді на 2021-2025 роки;

• Підтримка та розвиток молоді Городищенської громади 
на 2022-2025 роки.



ОСВІТА

Основні видатки установ освіти у 2022 році:

• понад 60 000,00 грн – Поточні ремонти приміщень ЗЗСО та ЗДО;

• 48 600,00 грн – Поточний ремонт твердопаливного котла та внутрішніх мереж 
теплопостачання Городищенського ліцею;

• 42 000,00 грн – Технічне  обслуговування установок  з доочистки води, очищення господарсько 
– побутових стічних вод  Угринівського закладу дошкільної освіти «Зірочка»;

• 8 448,00 грн – Поточний ремонт та технічне обслуговування систем вентиляції в харчоблоці 
Городищенського ліцею;

• 17 138,00 грн – Ремонт водозливів Городищенського ліцею;

• 300 000,00 грн – Придбання котельної установки для Шклинського ліцею.

• 414 996,00 грн – Придбання генераторів (6 шт);

• 61 000,00 грн – Під’єднання генераторів;

• UNICEF: генератор для опорного закладу освіти – Угринівського ліцею.

Організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного 

перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою 

агресією російської федерації на території нашої держави



• 706 223,33 грн – Городищенський ліцей;

• 198 803,25 грн – Несвічівська гімназія;

• 549 000,00 грн – Колодеженський ліцей 
(з них 260 000,00 грн – кошти на 
соціально економічний розвиток);

• 79 999,00 грн – Чаруківський ліцей.

УКРИТТЯ 
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
* Частина укриттів підготовлена силами батьків і працівників закладів освіти та 
завдяки посильній допомозі  керівників місцевих підприємств

• 32 585,53 грн – Улаштування 
електропостачання в приміщенні 
під укриття Чаруківського ліцею;

• 4 459,20 грн – Улаштування 
електропостачання в приміщенні 
під укриття Чаруківського ЗДО.



У Сенкевичівці відкрито оновлений заклад 
освіти з укриттям

Понад 5 млн. грн спрямовано благодійником
Анатолієм Никонюком

2 263 700 грн – місцевий бюджет (поточний
ремонт укриття та системи

теплопостачання)



Поточний ремонт спортивного залу Колодеженського ліцею 
– 210 380,00 грн *

* У Колодеженському ліцеї завершено ремонт спортзалу, який був запланований 
задовго до об’єднання з Городищенською громадою. Закупівля певних 
матеріалів відбулася ще при Горохівському відділі освіти, а остаточні роботи 
проведені в 2022 році коштами місцевого бюджету.



• 116 655,00 грн – Пакети 
оновлення програмного 
комплексу «EdProfi» 4 клас

• 166 650,00 грн – Електронний 
засіб навчального призначення 
«навчально-дидактичний 
мультимедійний матеріал для 
базової середньої школи» 5 клас 

НУШ
На продовження реалізованого у 2021 році проєкту «Подолання цифрової 
освітньої нерівності в Україні» 



ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

148 705,00 грн – обслуговування шкільних автобусів (поточний ремонт, техогляд, 
страхові платежі, послуги шиномонтажу, стоянка);
372 194,00 грн – дизпаливо (9 180 л), бензин (460 л);
2,6 млн. грн – придбання нового шкільного автобуса для Чаруківського ліцею.

• Два шкільних автобуси протягом року було передано для потреб військових.
• Станом на кінець 2022 року для потреб школярів курсувало 4 шкільних 

автобуси, які підвозили 417 (із 960) здобувачів освіти. 
• Автобус Шклинського ліцею було закріплено для використання потреб 

Луцького РТЦК та СП. Водій шкільного автобуса здійснював перевезення 
військовозобов’язаних для подальшого їх призову на військову службу по 
мобілізації до місць дислокації військових частин. 



ЗЗСО – 35 грн/1 день

ЗДО – 62 грн/1 день, з них: 40% - батьківська 
плата, 60 % - місцевий бюджет)

ХАРЧУВАННЯ-2022

* У 2022 році 337 здобувачів освіти пільгових категорій та
згідно актів обстежень Комісії було звільнено від оплати за
харчування повністю (286 – у ЗЗСО та 51 – у ЗДО)

Сезонне чотиритижневе оновлене меню
Постанова КМУ від 24.03.2021 року № 305 

«Про  затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти  та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»



• одноразові грошові винагороди переможцям ІІ, ІІІ етапів 
учнівських предметних олімпіад, творчих конкурсів, 
фестивалів у сумі 3600 (три тисячі шістсот) гривень;

• одноразові грошові винагороди за колективні роботи у 
творчих конкурсах у сумі 1500 (одна тисяча п’ятсот) 
гривень.

Цільова програма «Розвиток освіти у Городищенській громаді на 2021-
2025 роки» / Наказ гуманітарного відділу від 27.04.2022 року № 50/01-04



Заклади освіти Городищенської
громади долучилися до 

благодійного освітнього проєкту
“Flowers4school”, який спрямований 
на озеленення українських шкіл від 

асоціації квіткових виробників 
Нідерландів та України.

Школярі та педагоги висадили морозостійкі цибулини 
тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів



Заклади освіти отримали навчальні матеріали в рамках проекту "Школа в 
коробці", що реалізується ГО «Молодіжний центр Волині» (СпівДія хаб
Луцьк) у партнерстві з Фондом UNICEF



За сприяння управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації, з метою створення належних умов для 

перебування здобувачів освіти під час повітряної тривоги,
Шклинський ліцей отримав мультимедійний комплекс 

(Multiboard) 
для встановлення його в укритті школи



Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. Україна»

• подарунки всім учням початкових класів громади до новорічно-різдвяних
свят від ровесників з-за кордону;  

• матеріали для творчості (Колодеженський, Сенкевичівський, Шклинський, 
Угринівський ліцеї), печиво (Сенкевичівський ЗДО)



Здобувачі освіти отримали солодкі подарунки 
від спонсорів до Дня святого Миколая та 

Нового року

• ТзОВ «Городище» (Анатолій Никонюк): Городищенський ліцей та ЗДО, Чаруківський ліцей та ЗДО, 
Шклинський ліцей та ЗДО, Сенкевичівський ліцей та ЗДО;

• ПОСП ім.Шевченка (Андрій Турак): Угринівський ліцей та ЗДО, Михлинський ЗДО;
• ПОСП ім.Івана Франка (Олег Тарарай): Сенкевичівський ліцей та ЗДО, Колодеженський ліцей та ЗДО;
• ТОВ “Волинь-Агро” (Максим Городов): Шклинський ліцей та ЗДО, Колодеженський ліцей та ЗДО;
• СГПП “Несвіч” (Володимир Кучера): Несвічівська гімназія та Несвічівський ЗДО.



Культура та мистецтво 

Основні зміни в галузі у 2022 році:
• Оновлено перелік пільг на безоплатне навчання у Сенкевичівській

мистецькій школі (рішення від 12.10.2022 року № 21/9);
• Зміна юридичної адреси Сенкевичівської мистецької школи та 

бібліотеки смт.Сенкевичівка (рішення від 08.11.2022 року №№ 
22/5, 22/6);

• Непогодження МКІПУ (лист від 27.12.2022 року № 06/12/5219-22) 
на ліквідацію бібліотеки с.Бережанка, бібліотеки с.Михлин, 
бібліотеки с.Угринів (рішення від 08.11.2022 року №№ 22/7, 22/8, 
22/9);

• Погодження змін написів на пам’ятниках у Городищенській ТГ 
(протокол засідання обласної комісії у справах увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних 
репресій від 16.11.2022 року № 2)



ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

На клубні заклади з місцевого бюджету у 2022 році виділено 2 314 025 грн:
• 1 050 337 грн – оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату;
• 236 519 грн – плата за комунальні послуги та енергоносії;
• 1 027 169 грн – інші поточні витрати (поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) 

будинку культури с.Шклинь, поточний ремонт з усунення аварії в приміщенні клубу 
с.Михлин, кабель, господарські товари, миючі засоби тощо).

Бібліотеки – 566 361 грн:
• 544 607 грн – оплата праці;
• 21 754 грн – комплектування фонду (підписка періодичних видань).

Сенкевичівська мистецька школа – 839 290 грн (загальний фонд), 8 506 грн (спецфонд):
• 833 366 грн – оплата праці за нарахуваннями на заробітну плату;
• 998 грн – плата за енергоносії;
• 12 432 грн – інші поточні витрати (канцелярія, господарські та миючі товари тощо).

*Залучення спонсорських коштів ТзОВ «Городище» (Анатолій Никонюк) :
ремонтні роботи, меблі та сучасна література – будинок культури та бібліотека с.Шклинь



Реконструкція будинку культури с.Шклинь
14 жовтня у селі Шклинь урочисто відкрили відреставрований будинок культури з 

сучасною амбулаторією загальної практики сімейної медицини, пунктом екстренної
медичної допомоги, старостатом і  бібліотекою. Усі ремонтні роботи були

профінансовані відомим благодійником, почесним громадянином Луцького району, 
почесним громадянином села Городище, директором ТзОВ “Городище”, 

депутатом Волинської обласної ради Анатолієм Никонюком



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ

• Благодійний творчий марафон «Україна – це ми» в підтримку 
дітей, які постраждали під час війни в Україні (І місце – 5 , ІІ 
місце – 3, ІІІ місце - 4);

• Всеукраїнський дистанційний марафон «До Дня Української 
Державності» (І місце – 4, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1);

• Колектив Сенкевичівської мистецької школи нагороджений 
дипломом учасника обласного дистанційного фестивалю 
повстанської пісні «Вовчак – Волинська Січ»

• Клубні установи громади долучилися до традиційного 
обласного конкурсу «Великоднє  диво», який проходив у 
форматі благодійної акції на підтримку ЗСУ та ВПО «Великодній 
кошик».



З перших днів повномасштабного вторгнення 
росії на територію України у Городищенській ТГ 
функціонує свій «кулінарно-мистецький фронт», 
у якому активними бійцями є працівники 
культурно-освітніх установ громади. Вони 
готують смачну випічку та іншу домашню їжу 
для захисників України, пакують енергетичні 
торбинки та виготовляють окопні свічки, 
плетуть маскувальні сітки, організовують 
різноманітні патріотичні майстер-класи, 
конкурси малюнків для місцевих дітлахів і дітей-
переселенців, долучаються до благодійних 
заходів та різного роду робіт, які наближають нас 
до Перемоги. 



Благодійні заходи в підтримку ЗСУ 
(понад 370 000,00 грн)

• Генератор 
• Авто
• Одяг
• Зарядні пристрої
• Буржуйки
• Засоби гігієни
• Продукти харчування
• Медикаменти                      

та багато іншого



СПІВПРАЦЯ ІЗ ХУДОЖНИКОМ ВОЛОДИМИРОМ ЯНИЦЬКИМ



ПІДТРИМКА ВПО: години спілкування, літературні вечори



У книгозбірнях Городищенської ТГ ведеться 
активне списання російськомовної літератури

У 2022 році в бібліотеці 
смт.Сенкевичівка організовано 
акцію «Ворожу літературу – на 
макулатуру», завдяки якій 
придбано нові книги 
волинського письменника
Євгена Хотимчука. 

Цьогоріч така акція проходить у 
всіх бібліотеках громади.



МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
Молодіжна рада Городищенської ТГ

• Різдвяні віншування установами громади;
• Вечір відпочинку для молоді до Дня святого 

Валентина;
• Участь в акції «Великодній кошик для ЗСУ»;
• Участь у благодійних заходах та акціях 

громади в підтримку ЗСУ;
• Спортивно-патріотичний День молоді «Граємо 

для ЗСУ» (волейбольний турнір);
• Вечори спілкування: настільні ігри, 

малювання картин за номерами тощо;
• Плетіння маскувальних сіток;
• Віршований флешмоб до Дня Української 

Державності;
• Відпрацювання навичок з надання першої 

домедичної допомоги;
• Участь у всесвітній акції WORLD CLEANUP DAY.
• 13 551,91 грн – придбання (фліпчарт та інші 

канцтовари) за Програмою підтримки молоді.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! Слідкуйте за новинами 
гуманітарного відділу в медіа-просторі!

https://www.facebook.com/gumgorodyshche/

https://gorodyshe.gr.org.ua/

https://www.facebook.com/gumgorodyshche/
https://gorodyshe.gr.org.ua/

