
тис.грн.
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з/п
Найменування заходу КПКВК/КЕКВ
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на  2019 рік
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змін

Примітка

1

Капітальний ремонт спортивного залу Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №95 по вул. Богдана 

Завади, 16 у м. Запоріжжя

0611020/3132 3 528,627 3 528,627 3 528,627 3 528,627

2

Капітальний ремонт спортивного залу Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №101 по вул.Бочарова, 

10б у м.Запоріжжя

0611020/3132 4 007,602 4 007,602 4 007,602 4 007,602

3

Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №76 по пр. 

Соборний, 154г у м. Запоріжжя

0611020/3132 953,877 953,877 953,877 953,877

4
Капітальний ремонт спортивного залу ЗЗШ № 65 , пр. 

Моторобудівників, 26
0611020/3132 642,995 642,995 624,267 18,728 642,995

5

Капітальний ремонт спортивного залу Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 по пр. 

Моторобудівників, 60 у м. Запоріжжя 

0611020/3132 40,961 40,961 39,768 1,193 40,961

6

Капітальний ремонт спортивного залу  Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 4 по вул. Волзька, 30 у 

м. Запоріжжя 

0611020/3132 70,177 70,177 68,133 2,044 70,177

7
Придбання інтерактивної проекції на підлогу з програмним 

комплексом
0611010/0611020/3110 1 555,191 1 555,191 1 509,894 45,297 1 555,191

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р «Деякі питання 

розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій" для придбання обладнання установам 

соціально-культурної сфери комунальної власності у Шевченківському та Олександрівському 

районах м. Запоріжжя». На підставі рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

26.12.2018 №660 «Про затвердження видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 

рік». Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на 01.01.2019 року.

8 Придбання обладнання для кабінетів хімії та пральної машинки 0611010/0611020/3110 89,724 89,724 87,110 2,614 89,724

Залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які утворилися на 

01.01.2019 року (придбання обладнання для кабінетів хімії  по гімназії №6, вул. 

Олімпійська,2 та гімназії №107, вул. 40-річчя Перемоги, 59; придбання пральної 

машинки з очікуваним додатковим фінансуванням по депутатському фонду)

9 Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 0611020/3110 7 703,965 7 703,965 7 703,965 7 703,965

На підставі розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 26.12.2018 

№698 «Про затвердження обсягів субвенцій на 2018 рік» та рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 27.12.2018 №663 «Про затвердження видатків за 

рахунок субвенцій з державного бюджету на 2018 рік». Залишок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції, який утворився на 01.01.2019 року.

10

Придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із 

звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з 

метою створення умов для підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов
0611020/3110 21,862 21,862 21,862 21,862

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який 

утворився на 01.01.2019 року

11

Придбання ноутбуку для кабінету української мови в заклад 

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин 0611020/3110 15,000 15,000 15,000 15,000
Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який 

утворився на 01.01.2019 року

12
Реконструкція Запорізького класичного ліцею з прибудовою по 

вул. Леоніда Жаботинського, 23, в м. Запоріжжя 
0617321/3142 47,124 47,124 47,124 47,124

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який 

утворився на 01.01.2019 року (коригування проектно-кошторисної документації)

0611070/3110 7 087,605 7 087,605 7 087,605 7 087,605

Відповідно до рішення обласної ради від 31.01.19 №4 (надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету ( на  придбання спеціальних засобів корекції для учнів 

спеціальних класів) (видатки розвитку)).

Департамент освіти і науки ЗМР надає пропозиції на сесію лютого 2019 року  

ПРОГРАМА "ОСВІТА"

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р 

«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій" для проведення ремонтних робіт  в установах соціально-культурної сфери 

комунальної власності у Шевченківському та Олександрівському районах м. 

Запоріжжя». На підставі рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

26.12.2018 №660 «Про затвердження видатків за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій на 2018 рік». Залишок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, який утворився на 01.01.2019 року.

Залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які утворилися на 

01.01.2019 року

Залишки субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Залишки освітньої субвенції

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Придбання спеціальних засобів корекції для учнів спеціальних 

класів (видатки розвитку)
13
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14 ДНЗ № 25 "Горобинонька", вул. Залізнична ,7А 0611010/3132 214,645 214,645 178,871 35,774 214,645

15 Ліцей № 105, вул. Запорізька, 13-а 0611020/3132 686,944 686,944 572,453 114,491 686,944

16 ДНЗ КТ №22, вул. Софіївська, 220-б 0611010/3132 457,654 457,654 381,378 76,276 457,654

17 ДНЗ №247 "Грибочок", вул. Дев'того травня, 1 0611010/3132 943,070 943,070 785,892 157,178 943,070

18 ЗОБП НВК №106, вул. Рубана 9 0611020/3132 2 999,466 2 999,466 2 499,555 499,911 2 999,466

19 ДНЗ № 42 "Сонечко", пр. Соборний, 131-А 0611010/3132 1 172,179 1 172,179 976,816 195,363 1 172,179

20 ДНЗ № 219, вул. Комарова, 23-А 0611010/3132 1 019,927 1 019,927 849,939 169,988 1 019,927

21 ДНЗ №270, вул. Чарівна, 157-Г 0611010/3132 1 397,219 1 397,219 1 164,349 232,870 1 397,219

22 ДНЗ № 155 "Калинка", вул. Олександра Матросова, 17 0611010/3132 664,039 664,039 553,366 110,673 664,039

23 ДНЗ №280, вул. Спартака Маковського, 8-а 0611010/3132 1 531,541 1 531,541 1 276,284 255,257 1 531,541

0611010/3110 1 035,000 -72,000 -72,000 -72,000 963,000

0611090/3110 63,000 54,000 54,000 54,000 117,000

0611161/3110 36,000 18,000 18,000 18,000 54,000

25
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької 

творчості, за адресою: пл.Леніна ,1 в м. Запоріжжі
0617321/3210 770,721 770,721 770,721 770,721

Коригування проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, утримання 

служби замовника в підготовчий період, отримання тех. умов  та оплата ТОВ "БКГ 

"Базис" за виконані у грудні 2018 року будівельні роботи та тех. нагляд. 

26
Капітальний ремонт ЗЗШ № 53 І - ІІ ступеня, за адресою м. 

Запоріжжя вул. Шевченка,123 
0611020/3210 430,053 430,053 430,053 430,053 Будівельно-монтажні роботи, технічний та авторський нагляд.

27 Поточний ремонт закладів загальної середньої освіти 0611020/2240 12 439,512 3 350,000 3 350,000 3 350,000 15 789,512
Для підготовки до початку нового 2019-2020 навчального року  необхідно виконати 

поточні ремонти кабінетів початкової ланки закладів загальної середньої освіти.

28
Поточний ремонт  ресурсних кімнат в закладах загальної 

середньої освіти 
0611020/2240 4 650,000 4 650,000 4 650,000 4 650,000

З метою пристосування приміщень ресурсних кімнат та створення умов для 

проведення корекційно-розвиткових занять для дітей, які знаходяться на інклюзивній 

та індивідуальній формі навчання  в  закладах загальної середньої освіти. 

Для реалізації заходів проекту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя" пропонується залучити кредитні кошти Європейського 

інвестиційного банку в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України".

24 Придбання контейнерів для сміття
Перерозподіл видатків для придбання контейнерів між закладами освіти, згідно з 

пропозиціями.

Термомодернізація об'єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проекту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя"
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29

Будівництво об'єкта "Сонячна енергія (сонячна станція з 

установкою для реалізації проекту "Еко-технології для 

позашкільного закладу "Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості". Пілот "Сонячна енергія"). Коригування"

0617321/3122 541,944 541,944 541,944 541,944

Для будівництва об'єкту "Сонячна енергія (сонячна станція з установкою для 

реалізації проекту "Еко-технології для позашкільного закладу "Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості". Пілот "Сонячна енергія"). Коригування".

30
Реконструкція Запорізького класичного ліцею з прибудовою по 

вул. Леоніда Жаботинського, 23, в м. Запоріжжя 
0617321/3142 68,872 68,872 68,872 68,872

Для завершення проекту "Реконструкція Запорізького класичного ліцею з 

прибудовою по вул. Леоніда Жаботинського, 23, в м. Запоріжжя"

31
Реконструкція Запорізького колегіуму № 98 по вул. Запорізькій, 

1-А в м. Запоріжжя
0617321/3142 114,598 114,598 114,598 114,598

Експертиза проекту "Реконструкція Запорізького колегіуму № 98 по вул. Запорізькій, 

1-А в м. Запоріжжя"

ВСЬОГО по програмі "Освіта" 13 573,512 46 777,582 46 777,582 34 933,737 11 843,845 60 351,094

Директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 
Ю.В. Погребняк


