
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення міської ради « Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за 2018 рік» 

 

 

Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради протягом 2018 року 

здійснювалась реалізація 22-х проектів-переможців Громадського бюджету у 

місті Запоріжжі: 

1. Заміна застарілої огорожі по периметру дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

2. Баскетбольний майданчик ЗБЛ «Перспектива» (будівництво 

баскетбольної площадки 28×15 м. на території навчального закладу 

Запорізького багатопрофільного ліцею) «Перспектива». 

3. Реконструкція спортивного майданчику «Волейбол для всіх». 

4. Освітлення двору гімназії світильниками, які працюють на сонячній 

енергії. 

5. Свято починається зі шкільного подвір᾽я. 

6. Проект «Створення умов для патріотичного виховання учнів, 

підготовки юнаків району до служби у Збройних силах України та захисту 

Вітчизни». 

7. Еко-технології для позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості». Парк майбутнього. 

8. Еко-технології для позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості». Пілот «Сонячна енергія». 

9. Вуличне освітлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок)      

№ 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області та прилеглої до 

нього території. 

10. Маленьким ніжкам – комфортні доріжки. 

11. Центр соціальної роботи з населенням як інноваційна модель 

виховання і соціального захисту дітей «Здорові діти – здорова нація». 

12. Сучасний спортивний мікрокомплекс на подвір’ї школи – джерело 

благородного, мирного, дружнього змагання та здорового способу життя дітей 

та дорослих. 

13. ДД – добрі дії для дітей: спортивний багатофункціональний комплекс 

як культурно-оздоровчий центр громади селища ДД. 

14. Мрії дітей збуваються сьогодні. 

15. Шкільне подвір’я. 

16. «Здорова молодь – здорове майбутнє» Облаштування шкільного 

спортивного майданчика вуличними тренажерами для дорослих та дітей. 

17. Гандбольний майданчик гімназії № 6. 

18. Створення спортивного комплексу «Спорт для всіх». 

19. Здоровья – це круто! Здоровья – це драйв! Здоровий спосіб життя 

швидше вибирай! Облаштування і укомплектування шкільного спортивного 

майданчика – інвестиція у майбутнє здорове покоління! 
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20. Капітальний ремонт спортивного майданчику Запорізького 

класичного ліцею. 

21. Здорова дитина – здорова країна. 

22. Тенніс в кожен двір. Разом сильніші! 

Загальна сума фінансування склала 6 504 688,46 грн., що становить 94,41% 

від запланованого на рік (6 889 880,00 грн.).  
 
 
       
Директор департаменту           Ю.В.Погребняк 


