
 

                      ПРОЕКТ  
 

П’ята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                         2016  року      №   

м. Знам`янка 
 

Про хід виконання Міської 

цільової комплексної програми покращення  

матеріально-технічної бази закладів освіти  

міста на 2014-2015 роки 

 

 На виконання рішення міської ради від 24 січня 2014 року №1206 «Про 

затвердження Міської цільової комплексної програми покращення матеріально-технічної 

бази закладів освіти міста на 2014-2015 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти міста, міська рада 

В и р і ш и л а: 

 
1. Інформацію начальника відділу освіти Л. Грекової про хід виконання у 2015 році 

Міської цільової комплексної програми покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста на 2014-2015 роки взяти до відома (додається). 

2. Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач. Л.Грекова) 

при формуванні бюджетних запитів на відповідний бюджетний рік  враховувати 

виконання заходів даної програми. 

3. Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач.Л.Грекова) 

щороку до 30 січня інформувати Знам’янську міську раду про хід виконання 

програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді та спорту (гол.Ю.Сопільняк). 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

Інформація  

про хід виконання Міської цільової комплексної програми покращення 

 матеріально-технічної бази закладів освіти міста на 2014-2015 роки 

 

Згідно рішення п’ятдесят третьої  сесії Знам’янської міської ради шостого 

скликання від 24 січня 2014 року №1206 було затверджено Міську цільову комплексну 

програму покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста на 2014-2015 роки. 

Міська цільова комплексна програма покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста на 2014 – 2015 роки  (далі - Програма) спрямована на забезпечення 

конституційних прав дітей і підлітків шкільного віку щодо доступності і безоплатності 

здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти.  

У програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені: 



Статтями 14, 61 Закону України «Про освіту», статтями 5, 37 Закону України «Про 

загальну середню освіту», статтями 19, 37, 38 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статтями 9,10 Закону України «про позашкільну освіту». 

Мета цієї  Програми полягає у покращенні матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти міста, створенні умов для здійснення навчально-виховного процесу, 

збереження здоров’я учнів, вихованців.  

 Виконання програми здійснюється на рівні міста. 

 Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету. 

 Виконавчий комітет міської ради щороку передбачає кошти на виконання 

Програми.  

 Аналіз програми за 2014 рік показує  здійснення реальних кроків до покращення 

матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

 На 2014 рік в кошторисі з урахуванням змін виділено 1445,95 тис. грн. та 

профінансовано 1298, 45 тис. грн. 

 Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 2 «Теремок» по вул. 

Фрунзе,120 в м. Знам’янка (кредиторська заборгованість)на суму 19,598 тис. грн. 

 Заміна конфорок на енергозберігаючі в дошкільних навчальних закладах 

(кредиторська заборгованість) на суму 18,073 тис. грн. 

 Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 4 «Ромашка» по 

вул. Героїв Сталінграда, 7 в м. Знам’янка (кредиторська заборгованість) на суму 

34,875 тис. грн. 

 Капітальний ремонт котельні та системи тепло забезпечення ДНЗ № 2 «Теремок» 

по вул. Фрунзе,120 в м. Знам’янка на суму 838, 082 тис. грн. 

 Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

Т.Шевченка на суму 198,310 тис. грн. 

 Капітальний ремонт системи водовідведення по НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-

ліцей» в м. Знам’янка, пр. ВЛКСМ, 9 на суму 13, 651 тис. грн. 

 Капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітніх шкіл з виготовлення 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (кредиторська 

заборгованість) на суму 10,52 тис. грн. 

 Придбання пристроїв обліку у теплогенераторну та пусконалагоджувальні роботи в 

газову котельню центру дитячої та юнацької творчості на суму 25,604 тис.грн. 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі 

комплексної дитячої юнацької спортивної школи (капітальний ремонт душових, 

роздягалень, заміна вікон, туалетів) на суму 10,8 тис.грн. 

 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу ЗШ І-ІІІ 

ступенів № 6 вул. Шевченка, 11 смт. Знам’янка Друга на суму 13,0 тис. грн. 

 Придбання дверного блоку для ДНЗ № 2 «Теремок» по вул. Фрунзе,120 в м. 

Знам’янка (кредиторська заборгованість) на суму 4,35 тис. грн.. 

 Виконання заходів щодо зниження радонових ризиків в приміщеннях будівлі ЗШ І-

ІІІ ступенів № 7 на суму 86,619 тис. грн. 

 Розробка робочого проекту «виконання заходів щодо зниження радонових ризиків 

в приміщеннях будівлі ЗШ І-ІІІ ступенів № 7 в смт. Знам’янка Друга, вул. 1 Травня, 

9» та його експертиза (кредиторська заборгованість) на суму 4,079 тис. грн. 

 Придбання насосу для ДНЗ №7 на суму 8, 373 тис. грн. 

 Придбання чотирьохконфорних електроплит для ДНЗ №7 на суму 12, 500 тис. грн. 

Аналіз програми за 2015 рік показує  здійснення реальних кроків до покращення 

матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

На 2015 рік виділено 542, 677 тис. грн. та профінансовано 515,700 тис. грн.: 

Для дошкільних навчальних закладах придбано першочергово необхідне обладнання: 



 Для всіх дошкільних навчальних закладів придбано по одному комп’ютеру для 

ведення ділової документації на суму 50,379 тис. грн. 

ДНЗ № 2 

 Придбання холодильника на суму 5,0 тис. грн.. 

 Придбання м’ясорубки на суму 14,53 тис. грн.. 

ДНЗ № 3 

 Придбання пральної машини на суму 6,6  тис. грн. 

 Придбання бойлера на суму 3,3 тис. грн. 

 Придбання швейної машинки на суму 2,75 тис.грн. 

ДНЗ № 4 

 Придбання холодильника на суму 9,95 тис грн.. 

 Придбання насоса на суму 9,896 тис. грн. 

 Придбання дитячого майданчика «Парк» на суму 82,050 грн. 

ДНЗ № 5 

 Придбання електричної плити на суму 18,400 тис. грн. 

 Придбання холодильника на суму 9,878 тис. грн. 

 Придбання бойлера на суму 3,900 тис. грн. 

 

ДНЗ № 6 

 Капітальний ремонт теплосистеми (перерахунок проектно-кошторисної 

документації) на суму 39,638 тис. грн. 

ДНЗ № 7 

 Придбання холодильника на суму 4,480 тис. грн. 

 Придбання 4-х конфорних електроплит на суму 12,500 тис. грн. 

ДНЗ № 8 

 Капітальний ремонт тепло системи (перерахунок проектно-кошторисної 

документації) на суму 1, 530 тис. грн. 

Для загальноосвітніх навчальних закладів придбано першочергово необхідні товари. 

НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»:  

 Циркуляційний насос на суму 3,270 тис. грн. 

 Холодильник на суму 3,970 тис. грн. 

ЗШ І-ІІІ ступенів № 4: 

 Придбано дизель-генератор на суму 8,000 тис. грн. 

 Виконано капітальний ремонт спортивного залу на суму 98,991 тис. грн. 

ЗШ І-ІІІ ступенів № 3: 

 Придбано бензотример на суму 11,200 тис. грн. 

ЗШ І-ІІІ ступенів № 6: придбано циркуляційний насос на суму 14,740 тис. грн. 

 

Для центру дитячої та юнацької творчості придбано звукову апаратуру на суму 50,000 

тис. грн. 

Для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи: 

 Придбано бензотример на суму 3,460 тис. грн.. 

 Придбано спортивне обладнання на суму 16, 2 тис. грн. 

 Виконано капітальний ремонт будівлі (виготовлення проектно- кошторисної 

документації) на суму 3,192 тис. грн. 

Для відділу освіти придбано комп’ютерну техніку на суму 27,900 тис. грн. 

Виконання програми до 2015 року дало змогу: 

 Поліпшити матеріально-технічну базу закладів освіти міста; 

 Створити більш ефективні умови для організації навчально-виховного процесу 

відповідно до вимог чинного законодавства; 



 Виконати (частково) приписи органів санітарного контролю та 

Держпожежнагляду; 

 Сприяти формуванню здорового способу життя, зменшенню рівня захворюваності 

учасників навчально-виховного процесу. 
 

 

 


