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З В І Т 

про результати виконання обов’язків, передбачених генеральним дорученням,  

директором  Новоушицького коледжу  

Подільського державного аграрно – технічного університету    

АЛЬЛЬОНОВИМ  ОЛЕКСАНДРОМ  МИХАЙЛОВИЧЕМ 

в 2015 році. 

Відповідно до генерального доручення я, Альльонов Олександр Михайлович, 

здійснюю поточне управління Новоушицьким коледжем Подільського 

державного аграрно – технічного університету, забезпечую виконання завдань 

коледжем, передбачених законодавством, Положенням про коледж, колективним 

договором.  

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за навчальними планами і 

програмами, розробленими на основі типових, погодженими у відповідних 

органах Міністерства освіти і науки України і затвердженими у встановленому 

порядку.  

Ліцензований обсяг прийому на денну та заочну форму навчання складає 335 

осіб, при державному замовленні в 2015 році 80 осіб за денною формою навчання.  

До коледжу на денну форму зараховано до коледжу в 2015 році 88 осіб. З 

них: 79 за денною формою навчання; 9 – за заочною. За кошти фізичних і 

юридичних осіб поступило 3 особи. 

Закінчили навчання в коледжі, отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста 

143 чоловік, в тому числі: за денною формою навчання - 113 (з них 3 отримали 

дипломи з відзнакою), за заочною формою навчання  - 30 чоловік (1– диплом з 

відзнакою). 

70 кращих випускників коледжу вступили в 2015 році і продовжують навчання 

у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, з якими коледж уклав 

відповідні угоди, з них 31 у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті. 

Коледж повністю укомплектований педагогічними працівниками. 

Навчально-виховний процес провадять 45 викладачі, з яких 16 мають вищу 

категорію, 6 - педагогічне звання “Викладач-методист”, 4 – “Старший викладач”,  

8 – отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, І категорії – 14 викладачів, 

ІІ категорії – 9, спеціаліст – 6, 1 – нагороджений  трудовою відзнакою «Знак 

Пошани», 1 – відмінник освіти  України. 

Освітня діяльність коледжу проходить на основі стандартів. Основним 

нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу освітньо-

кваліфікаційної підготовки, є робочі навчальні плани, згідно яких навчальною 

частиною до початку навчального року складається навантаження для навчальних 

груп, та дається, узгоджене з профспілковим комітетом коледжу, навчальне 

доручення викладачам згідно їх фахової освіти та рівня. На кінець 2014-2015 н.р. 

навчальне доручення педагогічними працівниками виконано повністю, 

перевиконання немає. 
Результат засвоєння студентами програм навчальних дисциплін передбачених 

освітньо-професійними програмами та навчальним планом висвітлює заліково-

екзаменаційна сесія. 
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В 2015 році проведено дві сесії: літня (травень-червень) – за 2 –й  семестр 

2014-15 н.р. та зимова за 1-й семестр 2015-16 н.р., яку проведено згідно графіка 

навчального процесу у листопаді 2015 р. 

За результатами літньої сесії: 

здавали іспити – всього 404 студента, з них відмінників - 8, хорошистів - 86, 

двійочників і відрахованих за  успішність  немає. 

За результатами зимової сесії: 

здавали іспити – всього 372 студента, з них відмінників - 10 осіб, тих, що  

навчаються на «добре» - 87 осіб. 

В 2015 році студенти випускних курсів за чотирма спеціальностями проходили 

незалежний замір знань студентів аграрних ВНЗ Міністерства освіти і науки  

України шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі on-line. 

Узагальнені результати незалежного заміру знань студентів Новоушицького 

коледжу за 5-бальною шкалою наступні: 

спеціальність «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» - 4,32 

спеціальність «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і 

обладнання» - 4,05 

спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва» - 4,07 

спеціальність «Монтаж і обслуговування устаткування і систем 

газопостачання» - 2,58  

 
Коледж є постійним учасником виставки з обміну досвідом педагогічної 

роботи і методичного забезпечення аграрних вищих навчальних закладів з 

підготовки молодших спеціалістів Міністерства освіти та науки України. В 2015 

році 43 педагогічних працівники коледжу взяли участь у професійному конкурсі 

серед педагогічних працівників аграрних навчальних закладів «Педагогічні 

інновації». На конкурс подано 27 робіт, із них 2 роботи зайняли призові місця (І 

місце у номінації   «Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача» 

зайняла робота Шинкаренко В.В. «Формування життєвих компетенцій та 

виховання соціально активної, творчої особистості студента під час викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін» і ІІ місце у номінації «Сучасні засоби 

унаочнення» - робота Мельник Ю.В. та Шимка В.С. «Теоретична механіка. 

Мультимедійні презентації»); 10 робіт оцінені найвищою кількістю балів і 

занесені до каталогу кращих конкурсних робіт 

 

В травні 2015 року до ДУ «НМЦ «Агроосвіта» для участі у професійному 

конкурсі подано: 

- 8 навчальних відеофільмів; 

- 2 електронних опорних конспекти лекцій; 

- 2 навчальних посібники; 

- 2 комплекти (з двох дисциплін) мультимедійних презентацій; 

- 2 комплекси методичного забезпечення самостійної роботи студентів;  

-  6 робочих зошитів для виконання лабораторних та практичних робіт; 

-  Система виховної роботи навчального закладу щодо патріотичного  

   виховання студентської молоді; 
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- Розвиток студентського самоврядування – основа майбутніх 

демократичних засад України (з досвіду роботи). 

Педагогічні працівники коледжу взяли активну участь у науково-методичній 

конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої 

та професійної освіти», що відбулася 16-17 квітня 2015 року в м. Кам’янець-

Подільський,  як результат – у збірнику наукових праць «Аграрна освіта»» 

надруковано 10 науково-методичних статей. Також викладачі коледжу 

підготували 12 студентів до участі  у  ІХ Всеукраїнській  науково-практичній 

конференції студентів  та молодих науковців «Перші наукові кроки», яка 

проходила 23-24 квітня 2015 року. З 17 по 21 квітня 2015 року студент Д14 групи 

Вадим Лижник у складі делегації Подільського ДАТУ брав участь у Міжнародній 

конференції студентів та молодих науковців у м. Кракові.                        

Виконаний план підвищення кваліфікації і стажування педагогічних 

працівників. Всього підвищили кваліфікацію 36 викладачів і 6 майстрів 

практичного навчання, з них: 1 - в Подільському державному аграрно-технічному 

університеті, 31 – в Білоцерківському НАУ, 6 – у Борщівському агротехнічному 

коледжі, 2 – стажування на виробництві. 

Згідно графіка проведення чергової атестації педагогічних працівників у 

березні 2015 року проатестовано 8 викладачів. У жовтні-грудні 2015 року 

проведено атестацію усіх робочих місць для проведення лабораторно-практичних 

робіт та навчальних практик, а також  кабінетів та лабораторій. 

Усіма цикловими комісіями були проведені тижні дисциплін. Але на якість 

проведення необхідно звернути велику увагу. На високому рівні проведено 

предметні тижні технічної механіки, української мови та літератури, всесвітньої 

історії та історії України, світової літератури, математики та фізики. Під час 

проведення вище зазначених предметних тижнів проводилися відкриті виховні 

години, конкурси, зустрічі, тощо.  Але, на жаль, частина завідувачів кабінетами та 

лабораторіями обмежувалися тільки випуском стіннівок або тільки планом 

проведення тижня, а заходи ніякі не проводилися. 

В 2014-2015 навчальному році проведено: 

- засідань педагогічної ради       – 9, 

- засідань методичної ради         – 5, 

- педагогічних читань                 -  2, 

- конференцій                              -  3, 

- зустрічей випускників              - 5. 

Студенти коледжу постійно беруть участь у загальноколеджівських, 

обласних та регіональних конкурсах та предметних олімпіадах. 

У жовтні-листопаді в коледжі проведено І етап VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

та ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Петра 

Яцика. У ІІ (обласному) етапі даних конкурсів, які проводилися у грудні 2015 

року, взяли участь по 3 студенти нашого коледжу. Переможцем обох конкурсів 

стала студентка А12 групи Попович Аліна. Честь коледжу і області вона захищала 

та буде захищати у третьому етапі конкурсів 30 січня та 13 лютого цього року. 

Представники усіх студентських груп та деякі викладачі взяли участь у написанні 

Всеукраїнського диктанту національної єдності.  
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У грудні проведено перший етап олімпіад зі всіх загальноосвітніх дисциплін, 

визначено переможців, які у березні 2016 року братимуть участь в ІІ (обласному) 

етапі. 

У 2014-2015 навчальному році бібліотека поповнилася 132 підручниками і 

посібниками; методичний кабінет - навчальними дисками з 9 дисциплін 

загальноосвітньої підготовки, 4 – загальнотехнічної  та 8 – спецпідготовки. Проте 

ще до цього часу наші викладачі не включилися у роботу по створенню 

електронних підручників та персональних сайтів, не надано матеріалів до сайту. 

Ще не до кінця систематизовано електронні варіанти комплексного 

методичного забезпечення навчальних дисциплін, електронна база бібліотеки 

коледжу поповнилася навчальними матеріалами тільки на 25%. 

 

 

За звітний період всі види навчальних  практик та виробничих 

технологічних і переддипломних практик передбачених навчальними планами із 

спеціальностей ліцензованих в коледжі  виконані в повному обсязі.  

У 2015 році в  коледжі  проведена підготовка та видані свідоцтва про 

присвоєння робітничої кваліфікації з професій: 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії 

«А1»  - 66 чол.  

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» -   47 

чол.; 

«Машиніст холодильних установок» -  11 чол. ; 

«Водій автотранспортних засобів» категорій В, С1 -  36 чол. ; 

«Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» -  13 чол. 

В 2015  році проводилась робота з підготовки  документів на отримання 

сертифіката  про державну акредитацію   закладу  з підготовки,  перепідготовки  

та підвищення  кваліфікації  водіїв.  

Для отримання відповідних дозвільних документів  проведено підготовку 

матеріально-технічної  бази  коледжу.    Виконано ремонт   даху та приміщення  

лабораторії технічного обслуговування автомобілів,  закріплено вузли  та   деталі  

в кабінеті    будови  автотранспортних засобів,  обладнано  клас автотренажерів  

та  кабінет  основ безпеки руху. 

Майданчик для навчальної  їзди  обладнано дорожніми знаками,  які 

відповідають  ДСТУ, та проведено  зачистку прилеглої території. 

В 2015 році спеціалістами  коледжу, які проводять підготовку  водіїв  було 

пройдено чергову  атестацію.  

Проводяться роботи по облаштуванню лабораторій транспортно-

енергетичного відділення. 

Для покращення практичного навчання студентів  агрономічного 

відділення    в 2015 році розпочата робота по створенню колекційних ділянок, на 

яких влітку висаджувались овочеві культури, а восени було  висаджено плодові   

культури (вишня, слива, черешня)  в кількості - 52 шт.,  ягідні  культури -  малина 

– 30 шт, суниця - 350шт.  
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Для  проведення  практичної їзди при підготовці  робітничої професії 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва”  протягом 

навчального року   було придбано  350л дизельного палива. 

Згідно наказу  Департаменту освіти і науки   Хмельницької ОДА  від  

16.11.2015р. в коледжі   проводиться атестаційна експертиза  з метою визначення  

спроможності навчального закладу  здійснювати  освітню діяльність  з  

підготовки робітничих професій.  

Підготовлено пакет документів  для проведення атестації робітничої 

професії «Слюсар з ремонту  сільськогосподарських машин та устаткування», 

самоаналіз за яким  буде проведено  в березні.   

Готується пакети документів для проведення  самоаналізу інших 

робітничих професій. 

З метою поліпшення підготовки  фахівців  для агропромислового 

комплексу, їх конкурентностпроможності на ринку праці  проведено перегляд баз  

виробничих практик для студентів коледжу  та укладено  договори   з 

підприємствами та організаціями. 

 

Виховна робота в Новоушицькому коледжі не просто складова нашої 

освіти, це її внутрішня сутність, те що й виражене в головному завданні - 

“сформувати людину, громадянина, патріота, людину-творця, яка 

розбудовуватиме світ, а не руйнівника”. 

Дозвольте, шановні колеги наголосити, що при нинішній ситуації яка 

склалася, в умовах переоцінки соціальних й життєвоважливих пріоритетів та 

стандартів освіти взагалі, НАГОЛОШУЮ ОСВІТИ, а не простого насадження 

знань, саме виховна спрямованість має стати визначальною під час здійснення 

нами навчально-виховного процесу.  

Самоврядування - основа виховного процесу і форма організації всіх сфер 

діяльності студентства. Студрада запропонувала та втілила у життя багато ідей 

щодо участі студентів коледжу в різноманітних благодійних, культурно-масових, 

спортивних заходах. 

Девіз роботи 2014 року студентського самоврядування «НА 

ОГОЛЕНОМУ НЕРВІ СЬОГОДЕННЯ» та патріотичне спрямування знайшли 

своє продовження й у 2015, який став насиченим, яскравим, багатим на саме події 

студентського життя. 

Пам’ятаємо, що Меморіальна дошка пам’яті колишньому студентові 

коледжу, Олександру Дзюбелюку з’явилась завдяки ініціативі студентської ради 

коледжу (05.12.2014), а рівно через рік 4 грудня 2015 наші студенти стали 

активними учасниками районного заходу «Вклонімось низько героям нашого 

часу», присвяченого Дню Збройних Сил України, на якому були присутні всі 

військовослужбовці - жителі Новоушиччини - учасники АТО. 

«Уроки мужності для юних душ» - під такою назвою пройшли для 

студентів коледжу години патріотичного виховання, зустрічі із учасниками АТО 

- жителями Новоушиччини та батьками студентів, які захищають кордони 
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держави, їх підготували та провели куратори груп, працівники бібліотеки. 

Хочеться відмітити високий рівень проведення та підготовки заходу 

громадянського та патріотичного характеру «Свіча немеркнучої слави 

О.Дзюбелюка» 20.05.2015 року, на якому були присутні батьки, родичі, 

побратими героя представники Могилів-Подільського прикордонного загону, 

керівники району, викладачі та студенти коледжу. 

А 22 травня 2015 студенти й викладачі із дружнім візитом та святковим 

концертом завітали в Могилів-Подільський прикордонний загін: налагоджено 

мости співпраці. Саме за ініціативи студентів у 2015 році були проведені Акції: 

•  квітень 2015р. — «Привітай воїна із Великодніми святами» - відправлено 

вітальні листи, продуктові набори, засоби гігієни, одяг; 

за підтримки воїнів-афганців через нову пошту надіслані до солдат; 

•  28 вересня 2015р.- «Привітай із професійним святом викладача - воїна 

АТО» для Жука О.В.; 

•  грудень 2015р. - «Привітай воїна із Новорічними та Різдвяними святами» - 

зібрані суми, листи, вітальні адреси передано студентам, чиї батьки в АТО; 

•  6 та 19 грудня 2015 року студенти коледжу, чиї батьки в АТО, студенти-

переселенці стали учасниками районних заходів по вшануванню подвигу та 

героїзму військових наших днів. 

Хочеться сказати, що жодна група не залишилась осторонь, а 

активно долучилась до справи. За це окреме спасибі нашим кураторам. 

В порівнянні із попередніми роками активізувалась волонтерська 

діяльність (голова ради волонтерів Кріль Оксана), свідченням цього є 

результативна співпраця із Фондом «НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ» та участь в програмі 

«Здорова нація»: 

•  14 травня 2015року; 

•  11 червня 2015 року; 

•  15 вересня 2015 перераховано кошти на лікування та підтримку 

життя маленької 3-х-річної хворої дівчинки Вероніки Фролової. 

Оголошена подяка директора благодійного фонду «Небайдужі серця» 

Чистякової Ірини Олександрівни студентському та педагогічному колективу за 

щирий порив душі та проявлене милосердя. 

Активно велась волонтерська робота, співпраця профспілкових комітетів 

працівників та студентів коледжу: було організоване привітання ветеранів 

коледжу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня працівників 

освіти, ветеранів та дітей ВВВ - до Дня Перемоги. 

Традиційним (18.11.2015) уже стало проведення ДНЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ: урочиста лінійка, навчальні заняття, що проводять 

студенти, зустрічі за круглим столом з адміністрацією коледжу. 

Та дійсно подією року можна вважати те, що 22 квітня 2015 року на базі 

нашого коледжу відбулося: 
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•  регіональне засідання студентської ради ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Житомирської та Хмельницької областей (голова PCP Сенько Ірина - звіт роботи 

за 2014-2015н.р.); 

•  II етап всеукраїнського конкурсу «Студент року - 2015», де 

переможницею стала студентка II курсу Люшненко Тетяна, спеціальність 

«Організація та регулювання дорожнього руху». 

Хоменко Ю. Ю. та Люшненко Т.А. гідно представляли наш коледж на 

цьогорічному 17 Зльоті відмінників АПК 21 СТОЛІТТЯ, що відбувся у 

м.ЛЬВОВІ. 

Двічі на рік ( у жовтні та квітні) проходять АКЦІЇ «Відвідай. Низько 

поклонись...» по впорядкуванню поховань часів II світової війни {а їх закріплено 

за коледжем - 4) стало уже доброю традицією; як і участь 9 травня в урочистій 

ході та церемонії покладання квітів до стели визволителів та братської могили 

воїнів- визволителів селища. 

На високому художньому та естетичному рівні пройшли заходи районного 

рівня, присвячені Пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні. 
27.11.2015 року; відбулися свята вручення дипломів молодшого 

спеціаліста «Випускник-2015» , День Знань, відкриття спартакіади. 

Працівники бібліотеки коледжу провели низку заходів громадянського, 
патріотичного та морально-правового виховання студентів. За окремим планом 
проведено місячник першокурсника 

Іншим важливим напрямом роботи протягом року було превентивне 

виховання. Сектором виховної роботи та медичною сестрою коледжу було 
організовано та проведено інформаційно-просвітницькі заходи: бесіди, години 
спілкування, зустрічі студентів із медиками Новоушицької ЦРЛ, у березні 2015 
організовано ШКОЛУ «АЗИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ» для старост та профоргів. 

Традиційною стала співпраця із організацію «Червоний Хрест», яка в 
листопаді 2015 провела акцію та надала допомогу (подарунки: речі першої 
необхідності) 10 нашим студентам із багатодітних сімей та переселенцям. 

Проводилася робота з морально-правового виховання, насамперед зі 

студентами, які потребують особливого контролю та педагогічного впливу. 

Постійно підтримувалися контакти із службою у справах дітей, Центром 

соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, кримінальною міліцією у справах 

неповнолітніх Новоушицького РВВС. Спільними зусиллями проводилися рейди з 

членами ЗАГОНУ СПРИЯННЯ МІЛІЦІЇ, заходи з профілактики правопорушень 

серед студентів (бесіди, інформгодини в групах), здійснювалася індивідуальна 

робота з окремими підлітками, які виявляють схильність до асоціальної 

поведінки. 

Спортивно-масова робота. Керівником фізичного виховання було 

організовано традиційне відкриття студентської спартакіади у вересні 2015 року. 
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Проводяться протягом навчального року: спартакіада, першість коледжу по 

тенісу, міні-футболу, волейболу; команда студентів бере участь у районних 

змаганнях по футболу. Працюють 4 спортивні секції. Традиційною стала першість 

серед мешканців гуртожитку по міні-футболу, тенісу, шахах. 
Робота в гуртожитку 

В листопаді 2015 року гуртожиток коледжу взяв участь в II етапі 

обласного огляду конкурсу на кращий гуртожиток серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Хмельниччини. Членами комісії була розглянута документація, 

проведена перевірка та вказано на недоліки в роботі; однак було відмічено 

напрацювання щодо напрямків патріотичного та превентивного виховання 

студентської молоді, зокрема діяльності загону сприяння міліції. 
 

В 2015 році приділялась увага утриманню навчально-матеріальної бази 

коледжу в належному стані, виконано робіт на суму 44,7 тис. грн., зокрема: 

проведено ремонт частини покрівлі спортивно-побутового корпусу площею 110м
2 
 

на суму 6 тис. грн., покрівлі гуртожитку, навчальних лабораторій та начально-

лабораторного корпусу:  встановлення відсутніх коньків, покрівлі ферми 

навчально-дослідного господарства. Також проведено поточні внутрішні ремонти 

навчально-лабораторного та спортивного-побутового корпусів, в тому числі 

адміністративних приміщень, кабінетів і лабораторій (побілка, фарбування). 

Перед підготовкою до опалювального сезону 2015-2016 рр. було проведено 

ряд робіт: перевірку систем вентиляції і димовивідних пристроїв, експертизу з 

наданням необхідних висновків двох котлів НІІСТУ-5  Подільським ЕТЦ та 

перезаправлено 50% вогнегасників  ПП «Марко ЛТД» на суму 0,75 тис.грн. 

Заключено договір на водопостачання і водовідведення на 2015-2016 рік з 

господарським підприємством “Новоушицький водоканал”. 

Разом з цим, виконано роботи з ремонту і ревізії систем електропостачання, 

зокрема: електричної мережі гуртожитку коледжу, котельні, виконані роботи по 

обстеженню системи заземлення і блискавкозахисту  ТОВ “Трансконтур” на суму 

3,3 тис. грн. 

За 2015 рік Новоушицьким коледжем було спожито 192 тис кВт 

електроенергії , 88 тис м
3 
газу та 2,8 тис м

3
 води. 

Проведено тендер на закупівлю природнього газу на суму 1,05 млн. грн. та 

електроенергії на суму 0,4 млн.грн 

 

     Навчально-виробнича лабораторія рослинництва коледжу призначена для 

проходження навчальних та виробничих практик студентів. Під час 

проведення практичних занять з студентами поєднуються роботи по 

виконанню агротехнічних операцій по обробітку ґрунту під вирощування 

сільськогосподарських культур та роботи по догляду за навчально -

виробничим садом. 

В 2015 році на полях навчально-виробничої лабораторії було посіяно 

озимих зернових культур на площі 21 га, ярих культур - 48 га з них гречки - 

8 га, овес - 40 га, посіви сої займали площу 50 га.  
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Валовий збір озимої пшениці склав 122 ц., гречки 16 ц.,  сої - 165 ц., 

вівса – 195 ц. 

Низька урожайність зумовлена недостатньою кількістю опадів в 

період вегетації та недостатнім внесенням мінеральних добрив.  

В 2015 році для забезпечення потреб тваринництва посіяно 

однорічних трав на площі 8 га., заготовлено 28 ц., сіна.  

Вирощування багаторічних трав на площі 5 га дало змогу заготовити 

25ц сіна люцерни та зеленої маси в кількості 207ц , яка була використана 

для годівлі овець та свиней.  

Під урожай 2016 року посіяно 21 га озимих культур: з них 3 га 

озимого ячменю та 18 га озимої пшениці, проведено оранку на зяб на площі 

114 га. Значну частину робіт проведено у співпраці з ФГ «Сади Дністра» та 

ГОВ «Універсалфарма» 

Під урожай 2016 року планується висіяти 50 га сої, 10 га гречки,  8 га 

однорічних трав. 

До складу навчально-виробничої лабораторії входить навчальний 

сад. Валовий збір яблук в 2015 склав 599 ц., урожайність - 5 4 , 5 ц/га. 

Виручка від реалізації продукції склала – 203648 грн. 

Собівартість 1 ц. яблук склала 100, 55грн. 

Середньорічне поголів’я свиней складає 21 гол, в т.ч. 4 основних 

свиноматок, 17 гол - поросята віком від 3-х до 6 місяців. 

За 2015 рік отримано приплоду в кількості 33 гол., одержано 

приросту- 22цт, реалізовано молодняка свиней 32 гол. 

Поголів’я овець складає 39 голів, в тому числі ярок 26 гол. За 2015 

рік одержано приплоду 13 гол., одержано приросту 3цнт. Реалізовано 10 

гол. на суму 7269грн.  

Виручка від реалізації продукції тваринництва склала 77 ,3тис.грн. 

Виручка від реалізації рослинницької продукції склала 266,2тис.грн. 

Прямі затрати на вирощування продукції рослинництва і тваринництва в 

2015 році склали 333 469,50 гри.  

Прибуток від виробничої діяльності НДГ становить 10,1тис.грн. 

  

Загальні дані фінансової діяльності коледжу 

По  загальному  фонду  коледж  профінансовано  в 2015 році на 100% в 

сумі 7979,1 тис. грн. поточних видатків, капітальні видатки – не фінансувались.      

Проведено  поточних видатків  по загальному фонду  в сумі 7979,1 тис. грн., в т.ч.  

на заробітну плату – 3681,3 тис.грн. ; на  нарахування -1216,2 тис. грн.; оплата  

комунальних послуг та енергоносіїв – 1020,9 тис. грн.; в тому числі – оплата 

водопостачання –20 тис. грн., електроенергії –200,0 тис. грн.,  природного газу –

800,9 тис. грн;  стипендія – 1912,0 тис. грн., продукти харчування дітям-сиротам -

134,4 тис. грн, інші виплати( допомога на придбання літератури дітям сиротам)-

14,3 тис. грн.  

По  спеціальному  фонду в 2015 році на рахунок Державного казначейства 

надійшло 1011,8 тис. грн., з них  894,2 тис. грн. від плати за послуги, що 

надавались коледжем 117,6 тис. грн. склали власні надходження від отримання 

благодійних внесків юридичних та фізичних осіб. 
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      Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі  1047,7  тис.грн., в тому 

числі на оплату  праці – 321,9 тис. грн., нарахування – 97,0 тис. грн., придбання 

матеріалів, предметів і інвентаря – 323,2 тис. грн, утримання механізмів і 

транспортних засобів – 92,95 тис. грн., оплата послуг зв’язку – 14,7 тис. грн, 

видатки на відрядження – 13,2 тис. грн., оплата комунальних послуг і 

енергоносіїв – 40,3 тис. грн.,  капітальні видатки на придбання обладнання і 

предметів та предметів довготривалого користування – 49,3 тис. грн  

(придбання).   Інші послуги сторонніх  організацій –  100,75 тис. грн. 

  

 

         Директор коледжу                                                       О.М.Альльонов 

 

Розглянуто і схвалено на загальних зборах трудового колективу 

Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного  

університету. 
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