
                                                                                                                          Додаток до рішення  

                                                                                                                                                                   шістнадцятої сесії VIII скликання 

                                                                                                                                       Коростенської міської ради 

                                                                                                                                       від 04.08.2022 року №876 
 

Напрям «Капітальні ремонти, будівництво, добудови, реконструкції закладів освіти» (фінансування проводиться  через управління житлово-

комунального господарства) 

№ 

п/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., 

в т.ч. 
 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проведення 

капітальних 
ремонтів 

1.1.Капітальний ремонт 

покрівлі: 
КМГ №7 (майстерня, спортивна 

зала) 
КМК 
НВК №2 (майстерня, їдальня) 
ДНЗ №2 
ЦРД №4(ІІ корпус) 
ДНЗ №5(ІІ корпус) 
ДНЗ №9  
ДНЗ №10 
ДНЗ №14 
ЦРД №17 
ДНЗ №22(І корпус) 
Холосненський ліцей  
Васьковицький ліцей (ІІ корпус) 

2021-2025 Відділ 

освіти, 
управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
5000 5000 4000 7000 6000 Створення 

відповідних 
санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 
дітей 

1.2.Капітальний ремонт фасаду: 
ЗОШ №1 
НВК №2 (ІІ корпус) 
ЗОШ №11 
КМЛ 
КМГ №7 
ЦРД №4 
ДНЗ №5 
ДНЗ №7 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
8150 4000 20000 14000 50000 Створення 

відповідних 

санітарно-
гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 

дітей, економне 
та раціональне 

споживання 



ДНЗ №8 
ДНЗ №10 
ДНЗ №11 
ДНЗ №16 
ЦРД №17 
ДНЗ №20 

енергоносіїв, 

збереження 

тепла 

1.3.Капітальний ремонт системи 

опалення та промивка батарей: 
ЗОШ №1 
ЗОШ №5 
КМЛ 
ЗОШ №8 

ЗОШ№9 
КМК  
ЗОШ №11 
Васьковицький ліцей 
ДНЗ №5 
ДНЗ №7 
ДНЗ №8 
ДНЗ №9 
ДНЗ №10 
ЦРД №17 
ДНЗ №19 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
2000 3000 3000 2000 2000 Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 
для перебування 

та навчання 

дітей 

 1.4.Капітальний ремонт 
водопостачання та 

водовідведення: 
ДНЗ №2 
ЦРД №4 
ДНЗ №5 
ДНЗ №8 
ДНЗ №12 
КМЛ 
ЗОШ №11(ІІ корпус, їдальня) 

2021-2025 Відділ 
освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 
бюджет 

1000 2000 2000 2500 2500 Створення 
відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 
для перебування 

та навчання 

дітей 

 1.5. Капітальний ремонт 
приміщень Михайлівського ДНЗ 

2021-2025 Відділ 
освіти, 

управління 

Місцевий 
бюджет 

 3000    Створення 
відповідних 

санітарно-



ЖКГ гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 
дітей 

  1.6. Капітальний ремонт 

майстерні ЗОШ №3 
2021-2025 Відділ 

освіти, 
управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
1000     Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання дітей 

 1.7. Капітальний ремонт 
твердого покриття подвір’я 

закладів освіти 

2021-2025 Відділ 
освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 
бюджет 

10371 1488,5 1465 8436,3 8201,5 Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 
для перебування 

та навчання дітей 

 1.8.Капітальний ремонт будівлі 

КУ «Коростенський ІРЦ» 
2021-2025 КУ 

«Коростен 

ський ІРЦ», 
управління 

ЖКХ 

Місцевий 

бюджет 
1500 1000    Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання дітей 

 1.9 Капітальний ремонт 
термосанація будівлі ЦРД № 18 

2021-2025 Відділ 
освіти 

Місцевий 
бюджет 

 
350 

    Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання дітей 

 1.10 Капітальний ремонт їдальні 

ЗОШ № 5 
2021-2025 Відділ 

освіти 
Місцевий 

бюджет 
 1500,0    Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання дітей 

2. Проведення 

добудов у 
закладах освіти 

2.1. Добудова харчоблоку та 

спортивної зали ЗОШ №1 
 

2021-2025 Відділ 

освіти, 
управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
  30000 40000  Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 



та навчання дітей 

  2.2.Добудова  харчоблоку в 

КМГ 
2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
 20000 20000   Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання дітей 

 2.3.Добудова спортивної зали 
ЗОШ №11 

2021-2025 Відділ 
освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 
бюджет 

   10000 20000 Створення 

відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 

для перебування 
та навчання дітей 

3. Реконструкція 

будівель 
3.1.Реконструкція ДНЗ №3 (ІІ 

корпус) 
2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
    4000 Створення 

відповідних 

санітарно-
гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 
дітей 

 3.2. Реконструкція приміщення І 

корпусу ДНЗ №22 
2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
    15000 Створення 

відповідних 

санітарно-
гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 

дітей 
4 Будівництво  4.1.Будівництво місць постійної 

стоянки транспортних засобів : 
Холосненський ліцей 
Хотинівський ліцей 
Малозубівщинський ліцей 
Відділ освіти 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 
закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
1500 2000 3500   Збереження  у 

належному стані 

транспортних 
засобів 

 4.2. Будівництво внутрішніх 
туалетів: 
Хотинівський ліцей 
Ходаківська початкова школа 

2021-2025 Відділ 
освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 
бюджет 

25000 25000  15000  Створення 
відповідних 

санітарно-

гігієнічних умов 



Коростенська ЗОШ №13 
Новаківська гімназія  

для перебування 

та навчання 

дітей 

  4.3. Будівництво і 

облаштування свердловини та 

системи водопостачання 
Хотинівський ліцей 
Ходаківська початкова школа 
Новаківська гімназія 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
1500 1500  2000  Створення 

відповідних 

санітарно-
гігієнічних умов 

для перебування 

та навчання 

дітей 

 4.4. Будівництво пандусів з 

поручнями в закладах освіти 
2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 
ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 
1000 1000 1000 1000 1000 Забезпечення 

безперешкодног

о доступу до 
першого поверху 

осіб з 

особливими 

освітніми 
потребами та 

маломобільних 

груп населення 

 Всього по напряму    58371,0 70488,5 84965,0 101936,3 108701,5  
 

Напрям «Обдаровані діти» 

№ 
п/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу 

  вання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., 
в т.ч. 
 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Виявлення  та 

підтримка 

обдарованої 
молоді, 

створення 

умов для її 

розвитку 
 

1.1.Забезпечити проведення 

регіональних етапів 

всеукраїнських учнівських  
олімпіад з базових і спеціальних 

дисциплін, Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 
членів МАН, турнірів, конкурсів 

фахової майстерності. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 
КУ 

«ЦДТЮТ» 

КМР, 

керівники 

закладів 
освіти 

Місцевий 

бюджет  
 

40,0 50,0 50,0 55,0 60,0 Сприяння виявленню 

інтелектуально 

обдарованих дітей, 
якісному формуванню 

складу команди 

територіальної 

громади для участі в 
ІІІ етапі олімпіад, ІІ 

етапі конкурсу-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захисту науково-

дослідницьких робіт 

та конкурсів фахової 
майстерності. 

1.2. Забезпечити проведення 

конкурсів-оглядів шкільної 
самодіяльності, агітбригад, 

спортивних змагань. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 
КУ 

«ЦДТЮТ» 

КМР, ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 
2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Сприяння виявленню 

інтелектуально, 
творчо та спортивно 

обдарованих дітей 

1.3. Ведення банку даних 
обдарованих дітей. 

2021-2025 Відділ 
освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

Не 
потребує 

додатково

го 
фінансу 

вання 

     Систематизація даних 
про обдарованих 

дітей міської 

територіальної 
громади 

1.4. Розширити мережу 

міжшкільних факультативів для 
обдарованих дітей 

2021-2025 Відділ 

освіти, 
керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 
додатково

го 

фінансу 
вання 

     Створення умов для 

забезпечення рівного 
доступу дітей до 

якісної освіти. 

1.5. Забезпечити проведення 

фестивалю «Сузір’я 

талановитих дошкільнят» 

2021-2025 Відділ 

освіти,  

керівники 
ЗДО 

Місцевий 

бюджет 
 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Сприяння виявленню 

творчо обдарованих 

дітей дошкільного 
віку 

2. Стимулюван 

ня творчо, 

науково 
обдарованої 

молоді та 

педагогічних 
працівників 

2.1. Розробити рейтинг участі 

учнівських команд в міському 

та обласному етапах 
Всеукраїнських олімпіад з основ 

наук 

2021-2025 Відділ 

освіти 
Не потребує 

додаткового 

фінансуван
ня 

     Забезпечення 

об’єктивності оцінки 

роботи з обдарованою 
молоддю. 

2.2. Продовжити здійснювати 
нагородження творчо та науково 

обдарованої молоді відзнаками: 
- Стипендією міського голови; 
- Премією міського голови для 
випускників шкіл міської 

2021-2025 Відділ 
освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

 

 

 
10,0 
 
5,0 

 

 

 
49,0 
 
24,0 

 

 

 
50,0 
 
24,0 

 

 

 
50,0 
 
24,0 

 

 

 
52,0 
 
24,0 

Стимулювання творчо 
та науково-

обдарованої молоді 



територіальної громади; 
- Разовою грошовою премією за 

результативність участі в 
обласному етапі олімпіад, 

конкурсі-захисті МАН; 

обласних та Всеукраїнських 
творчих конкурсах 

 

 

 
7,0 

 

 

 
50,0 

 

 

 
50,0 

 

 

 
50,0 

 

 

 
50,0 

 Всього по напряму    69,0 181,0 182,0 187,0 194,0  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                               Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


