
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про Програму з облаштування 

внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. Ужгорода 

на 2019-2020 роки 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», статей 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою створення належних умов для навчання та роботи у закладах освіти, 

забезпечення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми 

потребами, сприяння збереженню здоров’я учасників освітнього процесу, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах 

освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки з подальшим внесенням на розгляд  сесії 

міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 

Сушко А.А. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому 

__________ № ______ 

 

ПАСПОРТ 

Програми з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

 Ініціатор розроблення Програми Управління освіти 

 Розробник Програми Управління освіти 

 Співрозробники Програми Управління капітального будівництва  

 Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління капітального будівництва 

 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Управління капітального будівництва 

 Учасники Програми Заклади освіти міста 

 Термін реалізації Програми 2019-2020 рр. 

 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з додатками до Програми 

 



ПРОГРАМА 

з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

 

Програма з облаштування внутрішніх вбиралень закладів освіти 

м. Ужгорода (далі – Програма) передбачає облаштування у закладах загальної 

середньої освіти та навчально-виховних комплексах вбиралень для дітей з 

особливим освітніми потребами, а також проведення капітальних ремонтних 

робіт внутрішніх вбиралень у закладах освіти. 

Внутрішні вбиральні функціонують у будівлях 27 закладів загальної 

середньої освіти та 24 закладів дошкільної освіти. Внутрішні вбиральні для 

дітей з особливим освітніми потребами у закладах освіти відсутні. Держава 

гарантує усім дітям рівне право на отримання освіти, однак відсутність 

обладнаних для маломобільних груп вбиралень обмежує можливості закладу 

освіти щодо створення інклюзивного середовища. 

Потреба в облаштуванні вбиралень для дітей з особливими освітніми 

потребами, проведенні капітальних ремонтів функціонуючих вбиралень 

сформована відповідно до листів-звернень адміністрацій закладів освіти. 

 

2. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є: 

- приведення приміщень закладів освіти міста у відповідність до санітарно-

технічних вимог; 

- створення комфортних умов для навчання та роботи у закладах; 

- забезпечення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- сприяння збереженню здоров'я учасників освітнього процесу. 

 

3. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься упродовж 2019-2020 років за 

рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, що передбачені головним 

розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і 

заходів Програми. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатках 1,2 до Програми. 

 

4. Етапи виконання Програми 

 

Реалізація Програми для проведення капітальних ремонтних робіт із 

облаштування вбиралень у закладах освіти міста передбачає: 

- І етап – виготовлення технічної документації та здійснення її експертизи; 



- ІІ етап – облаштування вбиралень для дітей з особливим освітніми 

потребами; проведення капітальних ремонтів у приміщеннях функціонуючих 

вбиралень, монтаж систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми очікується: 

- приведення закладів освіти міста у відповідність до державних 

будівельних норм у частині доступності для маломобільних груп населення; 

- можливість реалізації дітьми з інвалідністю права на освіту; 

- забезпечення у закладах освіти міста сприятливих та комфортних умов 

для перебування учнів; 

- створення здоров’язбережувального середовища для всіх категорій 

учасників освітнього процесу; 

- оптимізація витрат енергоресурсів та коштів на їх оплату; 

- економія видатків на подальше утримання та ремонт вбиралень за 

рахунок використання високотехнологічних матеріалів провідних виробників, 

які гарантують довготривалу експлуатацію. 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми покладається на  управління освіти 

Ужгородської міської ради. Управління капітального будівництва 

Ужгородської міської ради є відповідальним за здійснення запланованих 

заходів, забезпечує їх реалізацію в повному обсязі та у  визначені терміни, 

відповідно до бюджетних призначень. 

 

 

____________________________________________________



Додаток 1 

до Програми з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

Ресурсне забезпечення та заходи Програми з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах загальної середньої освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування закладу освіти 

(адреса) 

Орієнтовні обсяги 

фінансування з 

проведення капітальних 

ремонтних робіт 

внутрішніх вбиралень у 

закладах освіти за 

роками виконання 

міського бюджету 

(тис. грн.) 

І етап ІІ етап 

2019 2019 2020 

1. Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів (вул. Підгірна, 43) 

200 500 500 

2. Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови (наб. Незалежності, 19) 

200 250  

3. Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов (наб. Київська, 16) 

100 250 250 

4. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського 

(вул. Польова, 22) 

200 250 500 

5. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 (вул. Антоніна Дворжака, 41) 200 250 500 

6. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 (вул. Антоніна Дворжака, 54б) 100  100 

7. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 (вул. Академіка Корольова, 4) 100  250 



8. БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (наб. Православна, 25) 200 500 750 

9. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 (вул. Марії Заньковецької, 17а) 200 250 500 

10. Ужгородська гімназія № 14 (вул. Климента Тімірязєва, 12) 100 150  

11. Навчально-виховний комплекс «Гармонія» (вул. Доманинська, 263) 200 500 750 

12. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 (вул. Марії Заньковецької, 66) 250 750 750 

13. Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка (наб. Незалежності, 4) 100  300 

14. Навчально-виховний комплекс «Первоцвіт» (вул. Академіка Корольова, 2) 200  500 

15. Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок» 

(просп. Свободи, 41) 

200  500 

16. Навчально-виховний комплекс «Ялинка» (вул. Адмірала Нахімова, 3) 200 500 750 

 Всього (по роках) 2750 4150 6900 

 Всього (за 2019-2020 рр.) 13800 

 

 

 

Секретар ради                А. СУШКО 

 



Додаток 2 

до Програми з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

Ресурсне забезпечення та заходи Програми з облаштування внутрішніх вбиралень 

у закладах дошкільної освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування закладу освіти 

(адреса) 

Орієнтовні обсяги 

фінансування з 

проведення 

капітальних 

ремонтних робіт 

внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти за 

роками виконання 

міського бюджету 

(тис. грн.) 

І етап ІІ етап 

2019 2019 2020 

1. Заклад дошкільної освіти № 1 загального розвитку (вул. Марка Вовчка, 47а) 200 250 250 

2. Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу (пров. Приютський, 1) 100  300 

3. Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку (вул. Августина Волошина, 46) 100  250 

4. Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

(вул. Михайла Грушевського, 29а) 

200 500 500 

5. Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку (вул. Мора Йокаї, 9) 100  300 

6. Заклад дошкільної освіти № 18 санаторного типу (вул. Івана Айвазовського, 5) 100  250 

7. Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку (вул. Вілмоша Ковача, 22) 100  300 

8. Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу (вул. Вілмоша Ковача, 23) 200 400 400 

9. Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» (вул. Марії Заньковецької, 87а) 200 500 500 



10. Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку (просп. Свободи, 59) 200 500 500 

11. Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку (вул. Миколи Добролюбова, 4а) 100  100 

12. Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку (вул. Тараса Шевченка, 42) 200 300 500 

13. Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка» загального розвитку (вул. Василя Докучаєва, 8) 100  250 

14. Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку (вул. Андрія Бачинського, 27) 100  400 

15. Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку (вул. Августина Волошина, 36) 100 300  

16. Заклад дошкільної освіти № 43 загального розвитку (вул. Іштвана Дендеші, 166) 100  250 

Всього (по роках) 2200 2750 5050 

Всього (за 2019-2020 рр.) 10000 

 

 

 

Секретар ради                А. СУШКО 

 


	Проект рішення
	Головний Додаток

