Пояснювальна записка
Міська Програма «Розвиток та відпочинок»

Проблеми, які потребують розв’язання
Недостатнє фінансування галузі освіти на проведення капітальних
ремонтів окремих елементів благоустрою та облаштування нових елементів
призвело до ситуації, коли понад 60% пришкільних спортмайданчиків або
територій дитячих садочків для гри та відпочинку дітей потребують
капітального ремонту в тому числі ремонту огорожі, навісів, павільйонів,
ігрового та спортивного обладнання. Додатково потребує оновлення масив
зелених насаджень.
Мета рішення.
Метою впровадження даної Програми є поступове відновлення
інфраструктури навчальних закладів, покращення навчально-виховного
процесу.
Шляхи і способи розв’язання проблем
Проведення капітального ремонту парканів навколо навчальновиховних закладів та/або спортивних майданчиків, проведення капітального
ремонту павільйонів/навісів в дитячих садочках, модернізація та
встановлення сучасного ігрового та/або спортивного обладнання, оновлення
та/або облаштування зелених насаджень, благоустрій прилеглої території,
організація забезпечення піском дитячих садочків.
Очікувані результати
Реалізація Програми створить належні санітарні, технічні та естетичні
умови для учнів та працівників шкіл, відвідувачів дитячих садочків,
покращить їх здоров’я, сприятиме формування у дітей естетичного бачення
побуту, що є важливим кроком до сталого розвитку міста, забезпечить право
на безпечне та комфортне життя; створить умови для тендерного,
естетичного та культурно - гігієнічного розвитку дітей.
Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших джерел, передбачених законодавством.
Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації, визначається щороку з урахуванням можливостей
місцевого бюджету, розміру міжнародної технічної та фінансової допомоги.
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Про затвердження міської Програми
«Розвиток та відпочинок»

З метою створення сучасних та безпечних умов для здійснення змістовного дозвілля
та відпочинку в навчально-виховних закладах міста, сприятливих умов для забезпечення рів
ного доступу до якісного розвитку на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самовря
дування», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
позашкільну освіту»,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму «Розвиток та відпочинок» (додається).
2. Департаменту освіти, департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури
міської ради (Дарменко, Бабек), комунальному підприємству «Управління капітального бу
дівництва» (Шевченко).
2.1 .Включати щорічно до Програми економічного та соціального розвитку міста Ма
ріуполя заходи щодо реалізації Програми згідно додатків до Програма №1.
2.2.Надавати в бюджетний запит на наступний рік пропозиції щодо виділення фінан
сування на реалізацію заходів Програми.
2.3.Інформувати про хід виконання Програми щороку до 20 січня.
2.4. З метою розробки проектних пропозицій залучати до виконання Програми Голов
не управління архітектури та містобудівництва міської ради.
3. Керівникам навчально-виховних закладів забезпечити у своїх закладах на спеціаль
них стендах інформування громадськості про програми з покращення якості освітнього чи
виховного процесу в цьому закладі, які фінансуються з міського бюджету або інших джерел з
вказання термінів виконання робіт і джерела фінансування.
4. Департаменту фінансів міської ради (Каленик) передбачати щорічно фінансування
видатків на виконання Програми з міського бюджету.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти і науки, духовності, молодіжної політики, справах сім’ї, культури і спорту (Курський),
першого заступника міського голови Голтвенко О.В., заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Сухову К.К., Когута М.М.
Міський голова

В.С. Бойченко
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Міська Програма «Розвиток та відпочинок»
Загальні положення
Актуальність Програми грунтується на ситуації, що склалася у загальноосвітніх нав
чальних закладах та дошкільних закладах міста стосовна стану елементів благоустрою тери
торій, стану спортивних майданчиків та майданчиків у дитячих садочках. Недостатнє фінан
сування галузі освіти на проведення капітальних ремонтів окремих елементів благоустрою та
облаштування нових елементів призвело до ситуації, коли понад 60% пришкільних спорт
майданчиків або територій дитячих садочків для гри та відпочинку дітей потребують капіта
льного ремонту в тому числі ремонту огорожі, навісів, павільйонів, ігрового та спортивного
обладнання. Додатково потребує оновлення масив зелених насаджень.
Мета Програми
З метою приведення ігрового та спортивного обладнання, навісів, павільйонів на те
риторії навчально-виховних закладів та огорожі навколо них у відповідність с санітарними,
технічними та сучасними вимогами виконати ремонт або заміну пошкоджених парканів, во
ріт, ігрового або спортивного обладнання тощо.
Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
- проведення капітального ремонту парканів навколо навчально-виховних закладів
та/або спортивних майданчиків;
- проведення капітального ремонту павільйонів/навісів в дитячих садочках;
- модернізація та встановлення сучасного ігрового та/або спортивного обладнання;
- оновлення та/або облаштування зелених насаджень, благоустрій прилеглої території;
- організація забезпечення піском дитячих садочків.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів; залучення грантових, кредитних та інших, не заборонених законодавством, коштів
на реалізацію заходів Програми.
Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми створить належні санітарні, технічні та естетичні умови для уч
нів та працівників шкіл, відвідувачів дитячих садочків, покращить їх здоров'я, сприятиме
формування у дітей естетичного бачення побуту, що є важливим кроком до сталого розвитку
міста, забезпечить право на безпечне та комфортне життя; створить умови для тендерного,
естетичного та культурно —гігієнічного розвитку дітей.
Секретар міської ради

С.Г. Махсма

Додаток
до Програми «Розвиток та відпочинок»
Перелік об’єктів Програми «Розвиток та відпочинок»
№

з/п

Вид робіт

1.

Ремонт огорожі

2.

Ремонт павільйонів

3.

Ремонт/встановлення
ігрового та/або спорти
вного обладнання, об
лаштування спортмай
данчиків
Благоустрій прилеглої
території

4.
5.

Забезпечення піском

2017
Виконан Розробка
ня робіт
ПКД

2018
Розробка
Виконан
ПКД
ня робіт

2019
Виконан Розробка
ня робіт
ПКД

2020
Виконан
Розробка
ня робіт
ПКД

ДНЗ 83,
ЗО Ш 9,
ДН3141
ДНЗ № 49, 114,
157
ЗОШ 36, ДНЗ
№120

ДНЗ 83,
ЗОШ 9,
ДНЗІ41
ДНЗ № 49, 114,
157
ЗОШ 36, ДНЗ
№ 120

ДНЗ
№ 114,157, 164

ДНЗ
№ 114,157, 164

ДНЗ № 120,
150, 164
ДНЗ № 150

ДНЗ № 120,
150,164
ДНЗ № 150

ДНЗ 165

ДНЗ 165

ЗОШ № 4 , 5,
10, 15, 17, 27,
ДНЗ №21

ЗОШ № 4 , 5,
10, 15, 17,27,
ДНЗ №21

ЗОШ №54,
ДНЗ № 32, 63,
80, 86, 90

ЗОШ № 54,
ДНЗ № 3 2 ,6 3 ,
80, 86, 90

ЗОШ № 28, 29,
3 0 ,6 4 , Гімна
зія № І, Шк.
Инт. 2

ЗОШ № 28, 29,
ЗО, 64, Гімна
зія № 1, Шк.
Инт. 2
ДНЗ № № 20,
3 9 ,4 5 ,4 7 , 59,
63, 72, 80, 83,
90, 98, 304,
110, 114, 119,
124, 128, 134,
136, 140, 142,
149, 151, 157,
166

ДНЗ № № 7, 11,
2 1 ,3 5 , 49,
52,55, 56, 57,
64, 66, 67, 68,
73, 84, 86, 93,
102, 108, 117,
125, 129, 131,
148, 153, 155,
156, 159, 160,
161, 163. 164,
167

ДНЗ № № 8, 32,
4 2 ,4 6 , 5 4 ,6 1 ,
70, 7 6 ,8 1 ,8 5 ,
93, 103, 106,
113,118, 120,
126, 130, 135,
139, 141, 146,
150,152, 165,
Виногради.

ДНЗ № 91, 120,
129, 135, 152,
113

2021
Виконан
Розробка
ня робіт
ПКД

ДНЗ № 91, 120,
129, 135, 152,
113

ЗОШ № 36,
37, 3 9 ,4 1 ,4 3 ,
50

ДНЗ № № 7, 11,
2 1 ,3 5 ,4 9 ,
52,55, 56, 57,
6 4 ,6 6 ,6 7 ,6 8 ,
73, 84, 86, 93,
102, 308, 3 17,
125, 129, 133,
348, 153, 155,
156, 159, 160,
161,163, 164,
167

Суми за проектами:
Секретар міської ради

С.Г. Махсма

