
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до Програми «Освіта на 2019-2021 роки», затвердженої 
рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження 

програм по освітній галузі» (зі змінами) 
 

 

Для схвалення та подання на розгляд 44 сесії Запорізької міської ради 

виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

«Освіта на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами). 

По програмі «Освіта на 2019-2021 роки» планується зменшення коштів 

на загальну суму 12 607,733 тис. грн, а саме: 

- на суму 516,024 тис. грн по об’єкту «Будівництво системи освітлення 

вестибюля та аварійного освітлення ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 1, з 

використанням сонячної енергії»; 

- на суму 4 800,0 тис. грн по об’єкту «Нове будівництво Запорізької 

загальноосвітньої  школи I-III ступенів № 3 ЗМР ЗО по вул. Фортечній, 55 в 

м. Запоріжжі»; 

- на суму 4 100,0 тис. грн по об’єкту Реконструкція будівлі дошкільного 

навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району, 

м. Запоріжжя»; 

- на суму 3 191,709 тис. грн видатків, затверджених для забезпечення 

харчуванням вихованців закладів загальної середньої освіти. 

Також, планується збільшення коштів на загальну суму 856,803 тис. грн, а саме: 

- на суму 56,803 тис. грн для проведення поточного ремонту (з метою 

усунення наслідків аварійної ситуації) кабінету науково-методичного центру 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Запорізької області, що 

знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жаботинського, 20, за рахунок 

перерозподілу залишку коштів на відрядження; 

- на суму 800,0 тис. грн для проведення  поточних ремонтів приміщень 

закладів освіти міста, з них: для закладів дошкільної освіти - 220,0 тис. грн, 

закладів загальної середньої освіти - 530,0 тис. грн, закладів позашкільної 

освіти - 50,0 тис. гривень. 

Крім того, необхідно перерозподілити кошти в межах доведених 

асигнувань по освітній галузі у зв'язку з уточненням потреби, а саме: 

- зменшити кошти по об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного 

навчального закладу № 220 по вул. Давидова,11 Ленінського району, 

м. Запоріжжя» на суму 198,938 тис. грн; 

- збільшити кошти по об’єкту «Реконструкція будівлі Міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл. Леніна,1 в м. Запоріжжі» на 

загальну суму 198,938 тис. грн, в тому числі: на суму 126,069 тис. грн на 

виконання проектних робіт для отримання у 2019 році відкоригованої 

проектної документації та експертного звіту, на суму 71,280 тис. грн для 

розроблення сертифікату з енергоефективності та на суму 1,589 тис. грн для 
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погодження проектно-кошторисної документації з Концерном «Міські теплові 

мережі»;  

- зменшити кошти, заплановані для співфінансування державних 

субвенцій на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(ноутбуків) для закладів загальної середньої освіти на суму 692,213 тис. грн; 

- збільшити кошти на загальну суму 692,213 тис. грн у зв’язку з поданням 

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Запорізькій області адміністративних позовів до Запорізького окружного 

адміністративного суду щодо виявлених порушень, зокрема відсутності в 

приміщеннях закладів освіти системи протипожежного захисту відповідно до 

ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 

протипожежного захисту», в тому числі по наступним об’єктам: 

- «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення 

про пожежу в Запорізькому навчально-виховному комплексі № 109 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: вул. Дніпровські пороги, 29 

м. Запоріжжя» на суму 153,768 тис. грн; 

- «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення 

про пожежу в Запорізькій гімназії № 50 Запорізької міської ради Запорізької 

області за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 22 м. Запоріжжя» на суму 

115,050 тис. грн; 

- «Пожежна сигналізація, система оповіщення та управління евакуації 

людей при пожежі та передача тривожних сповіщень» (Технічне 

переоснащення). Дошкільний навчальний заклад № 55 по вул. Фортечна, 3 а в 

м. Запоріжжя» на суму 93,832 тис. грн; 

- «Дошкільний навчальний заклад № 66 по пр. Соборному, 112 а в 

м. Запоріжжя». Технічне переоснащення. «Пожежна сигналізація, система 

оповіщення та управління евакуації людей при пожежі та передача тривожних 

сповіщень» на суму 94,147 тис. грн; 

- «Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-виховний 

комплекс № 106, по вул. Рубана, 9 в м. Запоріжжя. Технічне переоснащення. 

Влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу 

та управління евакуацією людей» на суму 167,708 тис. грн; 

- «Улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про 

пожежу у Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 78 Запорізької міської 

ради Запорізької» на суму 67,708 тис. гривень. 

В цілому по програмі «Освіта на 2019-2021 роки» планується 

зменшення коштів на загальну суму 11 750,930 тис. гривень. 

 

 
Заступник директора департаменту –  
начальник управління з питань розвитку  
освіти департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради             Н.В. Вітковська 
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