ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 11.06.2020 р. № 1147
м. Вінниця
Про результати проведення у
2020 році конкурсу «Бюджет
шкільних проектів»
Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від
30.01.2020 р. №209 «Про Бюджет шкільних проектів» та протоколу засідання
Координаційної ради конкурсу «Бюджет шкільних проектів» від 27.05.2020 року,
керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити перелік проектів-переможців конкурсу «Бюджет шкільних
проектів», які будуть реалізовані у 2020 році, згідно з додатком.
2. Департаменту освіти міської ради надати пропозиції департаменту
фінансів міської ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, включивши видатки на
реалізацію проектів-переможців конкурсу «Бюджет шкільних проектів».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Г. Якубович.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від 11.06.2020 р. № 1147
Перелік проектів-переможців
конкурсу «Бюджет шкільних проектів»,
які будуть реалізовані у 2020 році
№
з/п

Назва проекту
(стислий опис проекту)

Назва закладу загальної
середньої освіти, що є
виконавцем проекту

Обсяг
фінансування,
грн.

Малі проекти
1.

Творча студія «Без обмежень»

КЗ «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №26
Вінницької міської ради»
КЗ «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №36
Вінницької міської ради»

(облаштування простору для занять
творчих гуртків закладу)

2.

Smart cinema
(облаштування креативної зони з
проектором, екраном та місцем для
сидіння глядачів у рекреації школи)

100 000,00

75 840,00

Великі проекти
1.

Арт-простір «Library Hub»

КЗ «Загальноосвітня

299 001,00

(переоблаштування шкільної бібліотеки школа І-ІІІ ступенів №12
у багатофункціональний Hub)
Вінницької міської ради»

2.

Музична студія «#accord»

КЗ «Загальноосвітня
298 010,00
школа І-ІІІ ступенів №20
Вінницької міської ради»
КЗ «Навчально-виховний 299 683,00
комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –
гімназія №23 Вінницької
міської ради»

(створення шкільної музичної студії)

3.

Майстерня смаку «Food Cult»
(облаштування кулінарної творчої
майстерні для проведення уроків
трудового навчання та позакласних
заходів )

4.

5.

Сучасним дітям - сучасна школа

КЗ «Навчально-виховний 299 767,00
(створення у закладі лабораторії
комплекс: загальноосвітня
STEM- технологій)
школа І-ІІІ ступенів –
гуманітарно-естетичний
колегіум №29 Вінницької
міської ради»
Інтерактивний тир «Захист
КЗ «Загальноосвітня
231 974,00
Вітчизни»
школа І-ІІІ ступенів №33
(встановлення лазерного тиру «Захист Вінницької міської ради»
Вітчизни» у приміщенні гімнастичної
зали школи)
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6.

Інтеграція молоді в сучасний
соціум

КЗ «Вінницький
технічний ліцей»

179 849,00

(залучення учнів до неформальної
освіти шляхом проведення циклу
навчальних тренінгів, заходів із
саморозвитку особистості)

ВСЬОГО

1 784 124,00

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький
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Департамент освіти
Перекрестенко Наталія Василівна
Начальник відділу виховання та позашкільної роботи
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