
КАРТКА ПРОЕКТУ 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту «Шкільний хол -  комфортний простір»
Тип проекту □ великий

Мета проекту

1. Покращити зовнішній вигляд шкільного холу.
2. Створити комфортний простір для здобувачів освіти та відвідувачів 

школи.
3. Зробити перший крок до формування універсального дизайну 

приміщення школи.

Завдання проекту

1. Підвищувати обізнаність учнів, батьків, педагогів щодо сучасних 
принципів формування освітнього середовища, розширювати розуміння
2. Залучати всю шкільну спільноту до формування освітнього простору.
3. Осучаснити інтер’єру шкільного холу.
2. Створити сучасний дизайн на основі принципів нового освітнього 
простору.

Стислий опис проекту

Шкільний хол є візитівкою закладу. Багато людей не відвідують шші 
приміщення закладу і формують перше враження про школу по 
інтер’єру холу. Батьки наших учнів свідчать, що з часу їх навчання у 
школі нічого в інтер’єрі приміщення не змінилося. А нашому закладу в 
наступному році буде 55 років. Монотонні, нудні стіни, що не мають 
ресурсу для сприйняття, викликають сенсорну депривацію, 
демотивують. Отже, настав час кардинальних змін. Ми переконані, що 
шкільне середовище допомагає зробити навчання більш захоплюючим і 
ефективним, і тому пропонуємо зробити перший крок до створення 
універсального дизайну нашої школи. У рамках проекту плануємо 
здійснити ремонт інтер’єру шкільного холу, в основі якого є повага до 
до різноманітності. Стіни можуть надихати, навчати!

Очікувані результати

Дизайн шкільного холу має відповідати потребам учнів, забезпечувати 
достатню візуальну стимуляцію. Правильний дизайн розвиватиме у 
дітей фантазію та креативність, сприятиме концентрації уваги, 
створюватиме сприятливу для навчання атмосферу доброзичливості.

Ключові заходи проекту 1. Ремонт шкільного холу.
2. Презентація оновленого холу учням, батькам, педагогам.

Період реалізації проекту
Червень-серпень 2019 р.

Приблизна вартість проекту, 
тис. грн.

99 996 грн.

Учасники реалізації проекту Учнівський колектив закладу, педагоги, батьки.
Коментарі -

Наявність презентації
+

Наявність фото -
Наявність відеоматеріалів -

Автор проекту: учениця 11 -А класу КЗ «ЗШ І-Ш ступенів № 21 ВМР» Біляк Олена Ігорівна



№
п
/
п

Найменування витрат Одини
ця

виміру

К-кість,
од.

Вартість 
за один., 

грн

Всього,
грн

1. Витоати труда
1. Витрати труда робітників-будівельників люд.-

год.
629,86 50,08

2. Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-
будівельниками

розряд 3,6

3. Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин

люд-
год.

3,28 54,18

4. Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням
та обслуговуванням машин

розряд 4,2

5. Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
передбачена в загальновиробничих витратах

люд,-
год.

26,54 81,51

II. Будівельні машини і механізми
6. Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш-год 0,19691 210,37
7. Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 

0,5 т
маш-год 1,82421 68,50

8. Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та 
цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, 
продуктивність 5,0-85,0 л/хв

маш-год 10,1177 36,37

III. Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

9. Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 
ТІ

маш-год 0,092

10. Апарат для газового зварювання і різання маш-год 0,2965
11. Шуруповерти маш-год 15,62071

1
12. Фарборозпилювачі ручні маш-год 9,132
13. Перфоратори електричні маш-год 6,966078
14. IV. Будівельні матеріали, вироби і к о н с т р у к ц ії

15. Дюбель-шурупи 150 мм LUT 16 2,67
16. Грунтовка для внутрішніх робіт кг ЗО 50,79
17. Грунтовка" Хафт-Еульсия" кг 4,212 86,20
18. Кисень технічний газоподібний мЗ 0,197 6,82
19. Фарба водоемульсійна кг 75,6 53,65
20. Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик 

залізний
т 0,00048 23972,74

21. Оліфа комбінована К-2 т 0,00022 66394,58
22. Піна монтажна, 750 мл балон 1 12,89
23. Маячні профілі металеві оцинковані м 94,16 4,04
24. Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм т 0,000388 39808,71
25. Папір шліфувальний м2 1,32 173,68
26. Дрантя кг 0,992 9,07
27 Плінтуси для підлог з пластикату м 22,422 17,87
28 З'єднувальні елементи для плінтуса LUT. 33,3 6,85
29 Сітка штукатурна скловолокниста м2 14,267 11,62
30 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 42 3,52
31 Шурупи 60x3,5 шт 33,078 0,27
32 Суміші сухі штукатурні МП-75 кг 2547,9 7,03
33 Шпаклівка клейова т 0,006 13601,68



34. Шпаклівка для внутрішніх робіт фінішна кг 144 5,33
35. Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт

м3 0,002 4674,08

36. Плінтус стельовий пм 56,07 5,34
37. Металеві вироби т 0,0019 45057,62
38. Вода м3 2,1358 24,26
39. Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри

250x120x65
мм, марка М100

1000шт 1,68 4014,86

40. Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий,
марка М50

м3 0,76272 1411,09

41. Дюбель пластмосовий 100шт 0,33078 114,42
42. Пропан-бутан технічний м3 0,01875 30,36
43. Електроенергія кВт-год 7,9474 2,2929
44. Мастильні матеріали кг 0,0009 71,54

ВСЬОГО: 99,9959

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 травня 2019 р.

Автор проекту: учениця 11-А класу КЗ «ЗШ 1-111 ступенів № 21 ВМР» Біляк Олена Ігорівна

А.С. Космина



№
п/п Найменування витрат Одиниця

виміру
К-кість,

од.
Вартість 

за одиницю, грн
Всього,

грн

1. Загальновиробничі витрати 11,25742
2. Вартість експлуатації будівельних 

машин і механізмів
0,53438

3. Вартість матеріальних ресурсів 34,69619

4. Оплата послуг 36,03052
5. Кошти на покриття 

адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій

0,81141

6 . Податок на додану вартість 16,66598
ВСЬОГО: 99,9959

Автор проекту: учениця 11-А класу КЗ «3ULI 1-ІЙ ступенів № 21 BMP» Біляк Олена Ігорівна

A.C. Космина


