
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

27.03.2019 №33 

 

Звіт про виконання проектів – переможців Громадського бюджету у місті  

Запоріжжі по департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради за 2018 рік 

 

На реалізацію проектів – переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради у 2018 році  

було затверджено видатки у загальній сумі 6 889 880,00 грн, з яких використано 

6 504 688,46 грн, що становить 94,41% від запланованого обсягу. 

В 2018 році здійснювалась реалізація 22-х проектів переможців, а саме: 

1. «Заміна застарілої огорожі по периметру дошкільного навчального 

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

області». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 300 000,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості.  

Реалізація проекту дозволила здійснити демонтажні роботи, ремонт 

застарілої огорожі території (встановлення стовпів, хвіртки, монтаж нових 

секцій) в дошкільному  навчальному закладі (центра розвитку дитини) «Надія» 

Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Карпенка - 

Карого, 27а. 

2. «Баскетбольний майданчик ЗБЛ «Перспектива» (будівництво 

баскетбольної площадки 28×15 м. на території навчального закладу 

Запорізького багатопрофільного ліцею) «Перспектива»». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 297 300,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості. 

Реалізація проекту дозволила здійснити підготовку майданчику (земляні 

роботи), влаштування бетонної основи, встановлення поребриків, встановлення 

огорожі баскетбольного майданчику, встановлення баскетбольних стійок та 

щитів  в Запорізькому багатопрофільному ліцею «Перспектива» Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Героїв 55-ї бригади, 3Б. 

3. «Реконструкція спортивного майданчику «Волейбол для всіх»». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 258 042,10 грн при 

плані – 261 064,00 грн, залишок асигнувань – 3 021,90 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено підготовку майданчику 

(земляні роботи), встановлення поребриків, відсипку відсівом, монтаж 

зовнішнього освітлення майданчику, встановлення баскетбольних щитів, 

встановлення волейбольних стійок в Запорізькой загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступеня  № 101 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою:                     

вул. Бочарова, 10Б.  
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4. «Освітлення двору гімназії світильниками, які працюють на сонячній 

енергії». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 296178,47 грн при 

плані – 299 774,00 грн, залишок асигнувань – 3595,53 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

        Реалізація проекту дозволила провести капітальний ремонт по освітленню 

двору  Запорізької гімназії № 50  Запорізької міської ради Запорізької області за 

адресою: вул. Богдана Хмельницького, 22 . 

5. «Свято починається зі шкільного подвір’я» 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 299 950,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості.  

Реалізація проекту дозволила провести демонтаж асфальтового покриття, 

монтаж бетонних поребриків, укладання тротуарної плитки в Запорізькій 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №72 з поглибленим вивченням хімії та 

біології Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. 

Лермонтова, 21. 

6. «Проект «Створення умов для патріотичного виховання учнів, 

підготовки юнаків району до служби у Збройних силах України та захисту 

Вітчизни»». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 299 999,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості. 

Реалізація проекту дозволила виконати демонтаж напільного покриття, 

влаштування щебеневої підготовки, влаштування ізоляції та бетонного полу з 

суміші важкого бетону, шліфування напільного покриття в Запорізькому 

навчально – виховному комплексі «Освіта» Запорізької міської ради 

Запорізької області за адресою: вул. Пархоменко, 19. 

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

дитячої та юнацької творчості». Парк майбутнього 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 299 755,00 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 245,00 гривень. Економія виникла 

після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO. 

За підсумками реалізації проекту проведено благоустрій прилеглої 

території з облаштуванням «Японського дворику», встановлення обладнання 

для анімаційного лазерного шоу з програмним забезпеченням Міського палацу 

дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області за 

адресою: пл. Запорізька, 1. 

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

дитячої та юнацької творчості». Пілот «Сонячна енергія» 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 12 000,00 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 288 000,00 гривень. Економія 

виникла у зв’язку з відмовою переможця у процедурі закупівель від укладання 

договору. 
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За підсумками реалізації проекту виконано робочий проект Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: пл. Запорізька, 1. 

9. «Вуличне освітлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 

210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області та 

прилеглої до нього території». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 299 830,80 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 169,20 гривень. Економія виникла 

після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO. 

 За підсумками реалізації проекту проведено ремонт опор освітлення – 

підвішування проводів, встановлення світильників, встановлення кабельного 

ящику, виконання заземлення Дошкільного навчального закладу (ясла – садок) 

№ 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою:          

вул. Цитрусова, 6б. 

10. «Маленьким ніжкам – комфортні доріжки». 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 292 998,00 грн при 

плані – 293 000,00 грн, залишок асигнувань – 2,00 гривень. Економія виникла 

після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO. 

Реалізація проекту дозволила здійснити демонтаж старого асфальтового 

покриття, підготовчі роботи, влаштування плитки ФЕМ на території 

дошкільного навчального  закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Карпенка - Карого, 27а.. 

11.  «Центр соціальної роботи з населенням як інноваційна модель 

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

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 296 049,08 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 3950,92 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено улаштування покриття 

спортивного майданчика, установлення бортових каменів, улаштування 

покриття доріжки, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з 

піску та щебеню шлакового, улаштування основи під фундаменти, монтаж 

опорних конструкцій етажеркового типу (тренажерів) Запорізької гімназії № 47 

Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Павлокічкаська, 9. 

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

благородного, мирного, дружнього змагання та здорового способу 

життя дітей та дорослих». 

             Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 254 795,96 грн при 

плані – 280 000 грн, залишок асигнувань – 25 204,04 гривень. Економія виникла 

після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

     За підсумками реалізації проекту проведено підготовку майданчику 

(земляні роботи), влаштування основи з відсіву, утрамбування майданчику, 

встановлення поребриків Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     
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№ 52 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Шевченка, 

241в. 

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

як культурно-оздоровчий центр громади селища ДД». 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 294 010,80 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 5 989,20 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено підготовку майданчику 

(земляні роботи), влаштування основи зі шлакового щебеню, ізоляції, 

бетонного покриття, встановлення поребриків, встановлення баскетбольних 

стійок  Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 77 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Памірська, 91. 

14. «Мрії дітей збуваються сьогодні» 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 295 873,50 грн при 

плані – 295 876,00 грн, залишок асигнувань – 2,50 гривень. Економія виникла 

після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO. 

За підсумками реалізації проекту проведено підготовку майданчику 

(земляні роботи), влаштування основи з відсіву, навісів (альтанок) для 

відпочинку дітей, влаштування покриття з поліуретанової плитки, влаштування 

поребриків Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Моторобудівників, 26. 

15. «Шкільне подвір’я». 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 273 000,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості.  

За підсумками реалізації проекту проведено улаштування пішохідних 

доріжок на території шкільного подвір’я тротуарною плиткою Запорізького 

навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради 

Запорізької області за адресою: вул. Стешенка, 19. 

16. «Здорова молодь – здорове майбутнє» Облаштування шкільного 

спортивного майданчика вуличними тренажерами для дорослих та 

дітей». 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 190 900,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості. 

За підсумками реалізації проекту проведено планування площі (відсипання 

відсівом, встановлення поребриків) монтаж тренажерів та урн в Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Основа» Запорізької міської ради 

Запорізької області за адресою: вул. Якова Новицького, 9. 

17. «Гандбольний майданчик гімназії № 6» 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 261 571,07 грн при 

плані – 299 226,00 грн, залишок асигнувань – 37 654,93 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено демонтаж асфальтобетонного 

покриття, улаштування покриття майданчика, влаштування бетонних 
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поребриків Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Олімпійська, 2. 

18. «Створення спортивного комплексу «Спорт для всіх»». 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 282 559,00 грн, що 

дорівнює запланованій вартості. 

За підсумками реалізації проекту проведено ущільнення ґрунту, 

улаштування підстилаючих і вирівнюючих шарів з піску, влаштування малих 

форм, вуличних тренажерів, спортивний комплекс для дітей, лавочки 

Запорізької гімназії № 107 Запорізької міської ради Запорізької області за 

адресою: просп. 40 – річчя Перемоги, 59. 

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

швидше вибирай! Облаштування і укомплектування шкільного 

спортивного майданчика – інвестиція у майбутнє здорове покоління!». 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 284 712,27 грн при 

плані – 289 800,00 грн, залишок асигнувань – 5 087,73 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено підготовку майданчиків 

(земляні роботи), влаштування основи з відсіву, монтаж спортивного 

обладнання, лавок з бетонуванням, волейбольних стійок, влаштування 

поребриків Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Волзька, 30. 

20. «Капітальний ремонт спортивного майданчику Запорізького класичного 

ліцею» 

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 874 199,71 грн при 

плані – 885 100,00 грн, залишок асигнувань – 10 900,29 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено капітальний ремонт 

спортивного майданчика Запорізького класичного ліцею Запорізької міської 

ради Запорізької області за адресою: вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

21.  «Здорова дитина – здорова країна» 

         Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 298 646,80 грн при 

плані – 300 000,00 грн, залишок асигнувань – 1 353,20 гривень. Економія 

виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об’єкта та 

перерахувала об’єм і вартість будівельних матеріалів. 

За підсумками реалізації проекту проведено улаштування фундаменту, 

монтаж малих форм, вуличні тренажери, стіл для настільного тенісу, 

установлення бетонних поребриків на щебеневу основу Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 88 Запорізької міської ради 

Запорізької області за адресою: вул. Музична, 2. 

22. « Тенніс в кожен двір. Разом сильніші!» 

        Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 242 316,90 грн при 

плані – 242 332,00 грн, залишок асигнувань – 15,10 гривень. Економія виникла 

після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO. 
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За підсумками реалізації проекту проведено встановлення столів для 

настільного тенісу в 15 закладах освіти міста, а саме: Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 88 Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Музична, 2, Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 94 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. 

Яценка, 3а, Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-

виховний комплекс № 106 Запорізької міської ради Запорізької області за 

адресою: вул. Рубана, 9, Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради 

Запорізької області за адресою: вул. Лермонтова, 16, Запорізька гімназія №71 з 

поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Маяковського, 8, Запорізький навчально-виховний 

комплекс "Запорізька Січ" військово-спортивного профілю Запорізької міської 

ради Запорізької області за адресою: вул. Січі, 3, Запорізька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області за 

адресою: вул. Лахтінська, 9, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

78 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: б-р. Центральний, 

12а, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 58 Запорізької міської 

ради Запорізької області за адресою: вул. Поточна, 7, Запорізька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: б-р. Шевченка, 49, Запорізька 

гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Патріотична, 76, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №85 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: пров. 

Економічний, 5, Запорізький навчально - виховний комплекс №64 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Молочна, 36, Запорізький 

навчально-виховний комплекс "Барвінок" Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Історична, 67 а, Міського палацу дитячої та юнацької 

творчості Запорізької міської ради Запорізької області за адресою:                    

пл. Запорізька, 1. 

 

 

Секретар міської ради                         Р.О.Пидорич 


