
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту 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)» 
1.Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

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)» пояснюється необхідністю 

коригування видатків галузі у поточному році. 

2.Мета прийняття проєкту рішення. 

Внесення змін до показників Програми. 

3.Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

По програмі «Освіта на 2019-2021 роки» планується збільшення видатків 

на загальну суму 5 754,802 тис. гривень. 

Завдання  «Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста» 

Відповідно до рішення Запорізької міської від 03.11.2021 № 40 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 № 49 «Про бюджет 

Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 

08562000000) (зі змінами) були зменшені бюджетні асигнування по 

спеціальному фонду, з метою приведення у відповідність показників Програми 

«Освіта» необхідно зменшити асигнування по заходу «Проведення 

реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти» на загальну суму 

5 536,294 тис. грн, а саме по об’єктам: 

- «Реконструкція спортивних зал Запорізької гімназії № 28 Запорізької 

міської ради Запорізької області з прибудовою до основної будівлі залу 

з художньої гімнастики, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Лермонтова, 16» на суму 1 016,179 тис. грн; 

- «Реконструкція спортивних зал Запорізької гімназії № 46 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Павлокічкаська, 29» на суму 1 121,816 тис. грн; 

- «Реконструкція спортивної зали Запорізької гімназії № 45 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя,        

пр-т Ювілейний, 30а» на суму 912,824 тис. грн; 

- «Реконструкція спортивних зал Хортицького академічного ліцею 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого Жовтня, 15» на суму 1 487,182 тис. грн; 

- «Реконструкція спортивної зали Запорізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за 

адресою: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, 60» на суму 

998,293 тис. гривень. 

За результатами укладених договорів утворився залишок на загальну 

суму 207,565 тис. грн, а саме: 

- по заходу «Проведення реконструкції будівель закладів дошкільної 

освіти та заходи по введенню в експлуатацію» по об’єкту «Системи 

протипожежного захисту. Технічне переоснащення. Влаштування системи 



пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

комбінованого типу № 272 «Гномик» Запорізької міської ради Запорізької 

області, вул. Василя Сергієнка, 46А в м. Запоріжжя» на суму 0,223 тис. грн; 

- по заходу «Проведення реконструкції будівель закладів загальної 

середньої освіти (надзвичайна кредитна програма)» по об’єкту «Реконструкція 

колегіуму «Мала гуманітарна академія» (благоустрій території, заміна 

конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя. Коригування» 

на суму 15,425 тис. грн ; 

- по заходу «Проведення реконструкції будівель закладів загальної 

середньої освіти» по об’єкту «Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради 

Запорізької області, вул. Лермонтова, 16 в м. Запоріжжя. Технічне 

переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей» на суму 

191,917 тис. гривень. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 

№ 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» збільшуються видатки по об’єкту 

«Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків 

Запорізького НВОК №110 ЗМР ЗО по вул. Стешенка, 19, м. Запоріжжя» 

на загальну суму 9 277,015 тис. гривень. 

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 12.11.2021 змінено 

напрями використання іншої субвенції, а саме: 

- напрям (захід) «Виготовлення проєктно-кошторисної документації, 

реконструкції частини будівлі, міні-футбольного майданчика зі штучним 

покриттям, будівництва роздягалень та душових у Запорізькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 38 Запорізької міської ради Запорізької області 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 7а» у сумі 1 014,000 тис. грн 

змінити на напрям (захід) «Виготовлення проєктно – кошторисної документації 

«Будівництво міні – футбольного майданчика зі штучним покриттям, 

роздягалень та душових на території Запорізької загальноосвітньої школи I─III 

ступенів № 38 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 7а» у сумі 644,000 тис. грн та напрям (захід) 

«Виготовлення проєктно – кошторисної документації «Капітальний ремонт 

приміщень Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Запорізької 

міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 

7а» у сумі 370,000 тис. грн; 

- напрям (захід) «Встановлення дитячого майданчика у ДНЗ № 169 

«Берегиня» розташованого по вул. Республіканській, 86 у м. Запоріжжя» - 

658,078 тис. грн змінити на напрям (захід) «Реконструкція елементів 

благоустрою дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 169 «Берегиня» 

Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Республіканській, 86 

в м. Запоріжжя» у сумі 658,078 тис. гривень. 



У зв'язку з тим, що у 2021 році планується виконати тільки частину робіт, 

наступний етап робіт буде перенесено на 2022 рік. Враховуючи наведене вище, 

департамент освіти і науки Запорізької міської ради звертається з проханням 

зменшити асигнування по заходу «Проведення реконструкції будівель закладів 

загальної середньої освіти» на суму 3 247,476 тис. грн, а саме по об’єктам: 

- «Система протипожежного захисту. Технічне переоснащення. 

Влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу 

та управління евакуацією людей у Запорізькому класичному ліцеї 

Вознесенівського району, розташованого за адресою : м. Запоріжжя, вул. 

Л. Жаботинського,23» на суму 2 312,100 тис. грн; 

- «Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у Запорізькій 

загальноосвітній школі I─III ступенів № 66 Запорізької міської ради Запорізької 

області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 1» на суму 

935,376 тис. гривень. 

Завдання  «Забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних 

закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог» 

За результатами укладених договорів утворився залишок на загальну 

суму 222,938 тис. грн, а саме: 

- по заходу «Проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної 

освіти» на загальну суму 39,172 тис.грн (по обєктам: «Капітальний ремонт 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 281 

«Журавлик» Запорізької міської ради Запорізької області, по вул. Перемоги, 70 

в м. Запоріжжя» - 5,373 тис. грн; «Капітальний ремонт дошкільного 

навчального закладу № 1 по вул. Українська, 59 м. Запоріжжя. Коригування» - 

33,799 тис. грн); 

- по заходу «Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної 

середньої освіти» на загальну суму 183,766 тис. грн (по об’єктам: «Капітальний 

ремонт теплого туалету у Запорізькому навчально-виховному комплексі № 64 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованого за адресою: 69060 

м. Запоріжжя, вул. Молочна, 36» - 131,279 тис. грн; «Капітальний ремонт 

приміщення харчоблоку Запорізького навчально-виховного комплексу № 42 

Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Шевченка, 277 а» - 2,487 тис. грн; «Капітальний ремонт Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради 

Запорізької області, по вул. Ладозька, 2 в м. Запоріжжя» - 50,000 тис. гривень). 

У зв'язку з тим, що у 2021 році планується виконати тільки частину робіт, 

наступний етап робіт буде перенесено на 2022 рік. Враховуючи наведене вище, 

департамент освіти і науки Запорізької міської ради звертається з проханням 

зменшити асигнування по заходу «Проведення капітальних ремонтів в закладах 

дошкільної освіти» по об’єкту «Капітальний ремонт системи водовідведення та 

благоустрій території Запорізької гімназії № 11 Запорізької міської ради 

Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 4» 

на суму 742,900 тис. гривень. 



За результатами розробки проєктно – кошторисної документації та 

проходження експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтового 

покриття шкільного подвір'я Запорізької загальноосвітньої школи I─III 

ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 5-Б» утворився залишок асигнувань. 

Враховуючи наведене вище, департамент освіти і науки Запорізької міської 

ради звертається з проханням зменшити асигнування по заходу «Проведення 

капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти» на суму 

64,266 тис. гривень. 

Завдання  «Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти» 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» збільшуються видатки 

з метою придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

на загальну суму 9 844,660 тис. грн, а саме: 

- по заходу «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування для закладів дошкільної освіти» на суму 8 391,991 тис. грн; 

- по заходу «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування для закладів загальної середньої освіти» на суму 

1 452,669 тис. гривень. 

Завдання  «Підготовка навчальних закладів міста до нового навчального 

року» 

Відповідно до рішення Запорізької міської  від 29.09.2021 № 27 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет 

Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 

08562000000) (зі змінами) були зменшені бюджетні асигнування по загальному 

фонду. 

За результатами проведеного аналізу виконання бюджету та з метою 

приведення у відповідність показників Програми «Освіта на 2019 – 2121 роки» 

необхідно зменшити асигнування на загальну суму 1 805,434 тис. грн, а саме по 

заходам: 

- «Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території 

закладів дошкільної освіти» на суму 1 109,090 тис. грн; 

- «Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території  

закладів загальної середньої освіти» на суму 344,903 тис. грн; 

- «Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території 

закладів позашкільної освіти» на суму 140,955 тис. грн; 

- «Провести поточний ремонт інших об’єктів» на суму 

210,486 тис. гривень. 

Завдання «Організація харчування дітей у навчальних закладах міста» 

У зв’язку зі зменшенням фактичної кількості діто-днів забезпечення 

харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, з метою приведення у 

відповідність показників програми «Освіта на 2019-2021 роки» необхідно 

коригувати показники напрямів використання бюджетних асигнувань, а саме: 



- зменшити асигнування по заходу «Забезпечення харчуванням 

вихованців закладів загальної середньої освіти» на суму 452,523 тис. грн; 

- зменшити асигнування по заходу «Забезпечення харчуванням учнів        

5 -11 класів закладів загальної середньої освіти та пільгових категорії» на суму 

1 087,477 тис. гривень. 

Завдання «Технічна підтримка та обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа-Дошкілля» в навчальних закладах міста» 

З метою приведення у відповідність програми «Освіта на 2019-2021 роки» 

на послугу з надання пакетів оновлення програмного комплексу «Курс: Школа» 

та «Курс: Дошкілля» відповідно до укладених договорів, департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради, просить здійснити перерозподіл в межах 

виділених асигнувань, а саме: 

- зменшити асигнування по заходу «Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа-Дошкілля» в закладах 

загальної середньої освіти» на суму 0,508 тис. грн; 

- збільшити асигнування по заходу «Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» в закладах 

дошкільної освіти міста» на суму 0,508 тис. гривень. 
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рік, тис. грн 

було Стало 

1 2 3 4 5 

Збільшення 

кількості місць 

в навчальних 

закладах міста 

Проведення реконструкції 

будівель закладів дошкільної 

освіти та заходи по введенню 

в експлуатацію 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Управління 

капітального 

будівництва» 

5 254,346 5 912,201 

Проведення реконструкції 

будівель закладів загальної 

середньої освіти 

(надзвичайна кредитна 

програма) 

12 308,543 12 293,118 

Проведення реконструкції  

будівель закладів загальної 

середньої освіти 

39 097,703 38 385,031 

Проведення будівництва 

будівель закладів загальної 

середньої освіти 

2 055,628 2 699,628 

Проведення будівництва 

закладів дошкільної освіти 

658,078 0,000 

Забезпечення 

утримання 

будівель та 

приміщень 

навчальних 

закладів у 

відповідності до 

санітарно-

Проведення капітальних 

ремонтів в закладах 

дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Управління 

капітального 

будівництва» 

3 721,544 3 682,372 

Проведення капітальних 

ремонтів в закладах загальної 

середньої освіти 

26 380,863 25 759,931 



гігієнічних 

вимог 

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для закладів 

дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

200,000 8 591,991 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для закладів 

загальної середньої освіти 

616,500 2 069,169 

Підготовка 

навчальних 

закладів міста 

до нового 

навчального 

року 

Проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

благоустрій території 

закладів дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

10 186,500 9 077,410 

Проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

благоустрій території  

закладів загальної середньої 

освіти 

12 224,416 11 879,513 

Проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

благоустрій території 

закладів позашкільної 

освіти 

1 292,000 1 151,045 

Провести поточний ремонт 

інших об’єктів 

1 164,000 953,514 

Організація 

харчування 

дітей у 

навчальних 

закладах міста 

Забезпечення харчуванням 

вихованців закладів 

загальної середньої освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

13 204,813 12 752,290 

Забезпечення харчуванням 

учнів 5 -11 класів закладів 

загальної середньої освіти 

та пільгових категорії 

11 631,393 

 

10 543,916 

 

Технічна 

підтримка та 

обслуговування 

комп’ютерної 

програми 

«КУРС: Школа-

Дошкілля» в 

навчальних 

закладах міста 

Оплата за технічну 

підтримку та 

обслуговування 

комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа-Дошкілля» 

в закладах загальної 

середньої освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

179,450 178,942 

Оплата за технічну 

підтримку та обслуговування 

комп’ютерної програми 

«КУРС: Дошкілля» в 

закладах дошкільної освіти 

міста 

42,892 43,400 

Разом за програмою 265 805,271 271 560,073 

 

Заступник директора департаменту 

з економічних питань       Інна КРИВОНІС  


