
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про подання проекту рішення» 
 

 Для схвалення та подання на розгляд сесії Запорізької міської ради 
виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін до програм «Освіта 
на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта» затверджених в новій 
редакції рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016 № 39 «Про 
затвердження програм по галузях «Освіта», «Оздоровлення та відпочинок», 
«Професійно-технічна освіта»» (зі змінами). 
 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.06.2018 
№ 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» пропонується збільшити 
видатки по програмі «Освіта на 2016-2018 роки» на загальну суму 
6 080,895 тис.грн (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету на суму 5 999,500 тис. грн та за рахунок коштів місцевого бюджету на 
суму 81,395 тис. гривень). 
 
 
Директор департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради       Ю.В. Погребняк 
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 Для схвалення та подання на розгляд сесії Запорізької міської ради 
виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін до програм «Освіта 
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По програмі «Освіта на 2016-2018 роки» планується збільшення 
видатків на загальну суму 6 080,895 тис.грн в тому числі: 

 На виконання постанови Кабінету міністрів України від 13.06.2018 
№ 423-р та відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу 
України затвердити: розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами виділені 
кошти на загальну суму 6 080,895 тис.грн з них на: капітальний ремонт 
спортивного залу Запорізької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 65 по 
пр. Моторобудівників, 26 м. Запоріжжя у загальній сумі 3 286,360 тис.грн (з них 
субвенція 3 286,360 тис.грн, співфінансування 10,639 тис.грн) на придбання 
інтерактивних комплексів, спеціалізованих дошок; екранів 85*; 
короткофокусних проекторів; ноутбуків, пральних машин  на загальну суму 
1 765,049 тис.грн (з них субвенція 1 713,640 тис.грн, співфінансування 
51,409 тис.грн). Також виділені кошти для Запорізької гімназії № 6, 
вул. Олімпійська, 2м. Запоріжжя та Запорізької гімназії № 107, м. Запоріжжя, 
вул. 40-річчя Перемоги, 59 на придбання обладнання для кабінетів хімії на 
загальну суму 1 029,486 тис.грн (з них субвенція 999,500 тис.грн, 
співфінансування 29,986 тис.грн) 

Разом з тим пропонується зменшити видатки в зв’язку з тим, що об'єкти 
приймають участь у проекті USAID «Підтримка реалізації енергоефективних 
заходів у бюджетних будівлях м. Запоріжжя» тому проектні роботи будуть 
виконувати за рахунок коштів залучення інвестицій ЄІБ виникла економія на 
загальну суму 81,395 тис.грн в тому числі:  

 на Капітальний ремонт ДНЗ № 167 м. Запоріжжя вул. Радіаторна 31 на 
загальну суму 17,018 тис.грн;  

 на капітальний ремонт ЗНЗ № 103 м. Запоріжжя 
вул. Новокузнецька, 18а на загальну суму 14,276 тис.грн;  

 на капітальний ремонт ЗЗШ № 87 м. Запоріжжя вул. Хакаська 3 б на 
загальну суму 50,101 тис. гривень. 

Також пропонується перерозподілити видатки між завданнями програми: 
«Проведення реставрації загальноосвітніх навчальних закладів» та «Проведення 
капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів» у сумі 
150,000 тис. гривень. 
 
 
Директор департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради       Ю.В. Погребняк 




