
 Додаток

Підсумковий звіт
 про реалізацію проєктів громадського бюджету в Тернопільській міській 

територіальній громаді в 2021 році

Відповідно до «Положення про громадський бюджет Тернопільської міської 
територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради № 7/33/9 від 05.04.2019 
року, обсяг громадського бюджету становить 1%  обсягу власних доходів загального 
фонду бюджету громади, затвердженого на початок року в якому оголошується 
конкурс, в тому числі обсяг шкільного громадського бюджету становить не менше 10 % 
виділеного фінансування на громадський бюджет.
Обсяг громадського бюджету на 2021 рік склав 17 479 554,0 грн., в тому числі обсяг 
шкільного громадського бюджету - 1 747 955,0 грн.
Прийом заявок на конкурс за кошти «Громадського бюджету 2021» розпочався з 1 
вересня 2020 року. На розгляд було подано 131 проєкт, до голосування  допущено 84 
проєкти, з них: 38 великих, 46 малих. В голосуванні взяли участь 27377 тернополян, які 
віддали 40752 голоси.
В рамках шкільного громадського бюджету на розгляд було подано 105  шкільних 
проєктів, до голосування  допущено 88 проєктів. В голосуванні взяли участь 6739  
здобувачів освіти 7-11 класів, які навчаються  в  закладах освіти Тернопільської міської 
територіальної громади.
До реалізації в 2021 році відібрано: 
23 проєкти громадського бюджету на суму 14 574 979,0 грн.;
33 проєкти шкільного громадського бюджету на суму 1 626 096,0 грн.
Протягом 2021 року реалізовано:
23 проєкти громадського бюджету на суму  13 584 155,95 грн., з них:
-7 великих на суму –9 198 209,17 грн.;
-16 малих на суму – 4 385 946,78 грн. 
33  шкільних проєкти - на суму  1 619 088,96 грн.

ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ

Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска”

Мета – створення креативного відкритого простору для роботи, відпочинку та 
освітнього розвитку молоді, дітей та дорослих громади мікрорайону «Аляска».
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 450 000,0 1 450 000,0 1 282 097,0

В рамках реалізації проєкту проведено: заміну покрівлі будівлі, утеплення фасаду, 
огородження покрівель перилами, встановлено двері. Проведено демонтажні та 
монтажні роботи.
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Живемо спортивно
Мета – створення сучасного спортивного майданчика на території ТНВК №15
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 450 000,0 1 450 000,0 1 324 282,0

З реалізації проєкту облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям, який 
оснащений воротами, баскетбольними щитками, сміттєвими урнами, лавками. 
Встановлено волейбольний майданчик з двома стійками та сіткою.

Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем

Мета – облаштування зони спортивного відпочинку на базі ЗОШ №18
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 399 500,0 1 399 500,0 1 314 198,0
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В рамках проєкту встановлено сучасне безпечне покриття для занять легкою 
атлетикою, нові спортивні конструкції, облаштовано футбольне поле та локацію для 
відпочинку.

 
Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 «Шкільне подвір’я»

Мета – облаштування подвір’я та центрального входу Тернопільської ЗОШ №10
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 450 000,0 1 450 000,0 1 383 129,6

У рамках реалізації проєкту виконано роботи з заміни покриття території, ремонт 
сходів із влаштуванням перильного огородження.
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Безпечна дорога до знань

Мета – підвищення безпечності та комфортності проїзної частини поруч з 
Тернопільською ЗОШ №19 для пішоходів та водіїв, покращення якості життя 
мешканців мікрорайону
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

1 206 000,0 1 206 000,0 1 194 996,6

В рамках проєкту влаштовано покриття території, виконані роботи з водовідведення.

Капітальний ремонт волейбольного поля

Мета – облаштуваня волейбольного майданчика на базі ЗОШ №7
Відповідальний- управління освіти та науки

https://budget.e-dem.ua/#/6110100000/project/15106?return=search:20&compid=2321
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Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 450 000,0 1 450 000,0 1 395 545,0

В рамках проєкту проведено капітальний ремонт старого спортивного майданчика, 
встановлено штучне покриття на резиновій основі, сітку і стійку волейбольну, 
огородження майданчика.

Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27
 для зайняття різними видами спорту

Мета – створення нового загальнодоступного громадського простору для зайняття 
різними видами спорту
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

1 450 000,0 1 450 000,0 1 303 960,0

З реалізації проекту встановлений скейтпарк для дітей, облаштовано спортивний 
майданчик для дорослих і майданчик з качелями та лабіринтом. Встановлена нова 
волейбольна площадка. Відпочинкова зона оснащена лавками.
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Малі проєкти
Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба”

Мета – облаштування освітнього простору для проведення уроків, перегляду 
відеоматеріалів (у т.ч. документальне кіно), відпочинку, зустрічей, організації зборів, 
концертів просто неба, реалізації проектів.
Відповідальний – управління освіти та науки
 

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 254 999,78

Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №28. Встановлено покриття з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення, бетонні плити.
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Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” 
на території ТЗОШ №23

Мета –підвищення рівня фізичної та загальної культури дітей, підлітків та молоді.
Відповідальний- управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

300 000,0 300 000,0 292 974,0

В рамках проєкту облаштовано спортивно-відпочинковий майданчик.

 

Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти”

Мета – розвиток і фізичне виховання підростаючого покоління, жителів мікрорайону 
Дружба.
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 299 266,0
Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №7. Змонтовано нові тренажери для силових видів 
спорту (турніки, бруси, шведська драбина і т.д.)
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Спортивний майданчик «Доступна фізкультура»

Мета – облаштування спортивного майданчика з вуличними столами для настільного 
тенісу для занять загальною фізичною підготовкою дітей і дорослих.
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

300 000,0 300 000,0 273 297,2

Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №10. Встановлено нове покриття, тенісні столи (4 
одиниці), лавки, урни для сміття, газон.

Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука

Мета – популяризація здорового способу життя .
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 299 371,0
В рамках проєкту укладено штучне покриття, встановлені ворота, огорожа, бокові 
стінки.
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Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола,14)

Мета – облаштування на території двору сучасного озелененого освітньо-
інформаційного, відпочинково-пізнавального простору
Відповідальний -  управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 260 520,0

Мета проєкту не досягнута.

Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою

Мета – благоустрій території поряд з 27 школою, облаштування креативного простору 
для навчання молоді, відпочинку для Тернополян, вечірніх прогулянок.
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 287 778,5

З реалізації проєкту проведено монтаж бетонного фундаменту майданчика, 
встановлено груповий павільйон.

Відпочинковий простір “Територія мистецтв”

Мета – створення на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої 
мистецької школи імені І. Герети відкритого відпочинкового простору, який об'єднає 
мешканців району та молодь для їх культурного збагачення та цікавого дозвілля.
Відповідальний - управління освіти та науки
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Кошти необхідні на реалізацію 
проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 270 085,4

В рамках реалізації проєкту вкладено бруківку, проведено монтаж сцени та місць для 
сидіння глядачів, додаткове електроосвітлення території.

Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка»
(вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57)

Мета – забезпечення здорового комфортного та активного дозвілля.
Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 268 250,0

В рамках реалізації проекту встановлено тренажери, ворота футбольні.
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Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11

Мета –реконструкція спортивного майданчика для організації та проведення 
навчально-тренувальних заходів.
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

300 000,0 300 000,0 284 792,8

В рамках проєкту встановлено штучне покриття, гімнастичний комплекс, облаштовано 
турніки.

Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі 
економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич

Мета – організація навчальних, виховних, мистецьких та спортивних заходів на 
свіжому повітрі для учнів закладу освіти, учителів, батьків та усіх тернополян.
Відповідальний – управління освіти та науки

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

300 000,0 300 000,0 297 337,2

В рамках реалізації проєкту встановлено гумове покриття, лавки. Виконані роботи з 
водовідведення.
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Дитячий майданчик по вул. Л.Українки 27, 29, 35

Мета – реконструкція майданчика для дітей та дорослих мікрорайону, прилеглих 
будинків.
Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

300 000,0 300 000,0 261 080,0

З реалізації проекту встановлено вуличні тренажери, гойдалки, гірку, пісочницю.
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Освітлення вулиці Ю.Словацького

Мета – сучасне освітлення центральної історичної частини у вечірній та нічний час 
доби.
Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології
Кошти необхідні на реалізацію 

проекту, грн.
Виділено з міського 

бюджету, грн.
Використано коштів, 

грн.
300 000,0 300 000,0 281 783,0

В рамках реалізації проєкту, сучасну систему зовнішнього освітлення облаштували на 
вул. Ю.Словацького та двох нерегульованих пішохідних переходах - поруч зі школю 
№4 і житловим будинком на вул. Ю.Словацького, 6 та біля перехрестя вулиці Ю. 
Словацького і бульвару Т.Шевченка.
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Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС)
 та членів їх сімей “Дім ветерана”

Мета –підтримка та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного 
життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно-корисних зв’язків 
учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників 
АТО/ООС і членів їх сімей та членів сімей загиблих.
Відповідальний – управління розвитку спорту та фізичної культури

Кошти необхідні на реалізацію 
проекту, грн.

Виділено з міського 
бюджету, грн.

Використано коштів, 
грн.

299 900,0 299 900,0 295 384,7

В рамках реалізації проєкту закуплено спортивний інвентар, меблі, комп’ютерну 
техніку, в тому числі проектор, персональні комп’ютери та інше.

Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку 
тимчасового утримання тварин(с.Дичків)

Мета –лікування, утримування та оперування тварин у теплих приміщеннях.
Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології

Кошти необхідні на реалізацію 
проекту, грн.

Виділено з міського 
бюджету, грн.

Використано коштів, 
грн.

287 500,0 287 500,0 208 100,0

З реалізації проєкту: встановлено систему опалення – піч Buller ПК-01, димоходи, 
огорожу з хвірткою, облаштовано приміщення для дров, замінено піч для приготування 
їжі для тварин, вхідні та міжкімнатні двері, замінено склопакети на енергозберігаючі, 
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проведено внутрішній ремонт приміщення, встановлено ветеринарну клітку, замінено 
огородження.

«Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик
 для домашніх тварин у парку «Топільче»

Мета – створення майданчика для вигулу та дресування собак у гідропарку «Топільче»
Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології

Кошти необхідні на реалізацію 
проекту, грн.

Виділено з міського 
бюджету, грн.

Використано коштів, 
грн.

232 079,0 232 079,0 250 928,0

В рамках проєкту внесено зміни в ПКД, погоджено з автором проєкту. Встановлено 
металеву огорожу, влаштовано щебеневу основу, тротуар.
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Підсумковий звіт
 про стан реалізації проєктів шкільного громадського бюджету 2021

«Відпочинкова зона для учнів»

Мета –зона відпочинку розташовується в коридорі для старшокласників, де учні школи 
відпочиватимуть під час перерви та ділитимуться інформацією. 
Відповідальний – ТНК ШПЛ №2 

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

6590,0 6590,0 6590,0
Закуплено: підставку для квітів, крісло безкаркасне «Пінгвін», ЧВ-пуф «Кубик», диван.

"Сучасний клас інформатики"

Мета - оновлення технічної інформатичної бази закладу, друк потрібних матеріалів, 
безпечне користування інтернетом, розробка проєктів, презентацій. 
Відповідальний – ТНК ШПЛ №2

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

63483,0 63483,0 63483,0
Закуплено: інтерактивну дошку, кольоровий принтер, проектор до інтерактивної 
дошки, системний блок, монітор HP Compaq LA2405 (3 шт.), клавіатуру USB (3 шт.), 
мишку Lenovo 300 USB (3 шт.), операційну систему Windows 10 Professional.
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«Лаунж зона з переносним кінотеатром»

Мета –створення умови для проведення  дозвілля учнів з користю та насолодою.
 Відповідальний – ТСШ І-ІІІ ст.  №3 

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

48224,0 48224,0 48224,0
Учні школи  використовують лаунж - зону для проведення наукових пікніків, відкритих 
занять, перегляду науково – популярних фільмів, презентації науково – дослідницьких 
робіт тощо.

«Шкільна медіастудія "Inside Media»
Мета - оновлення технічної інформатичної бази закладу, друк потрібних матеріалів, 
безпечне користування інтернетом, розробка проєктів, презентацій. 
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІст. №4

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

73700,0 73700,0 72000,0
Придбано: фотоапарат, телесуфлер, планшет, мікрофони, прожектори, стіл для ведучих, 
банери, логотип.
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«Лаунж-зона "Подвір'я щастя»
Мета -  реалізація проєкту дає можливість запропонувати дітям за хорошої погоди 
виходити з класу в шкільний дворик, спільно проводити час на свіжому повітрі – 
спілкуватися, ділитися враженнями, готуватися до уроків.
Відповідальний – ТСШ І -ІІІ ст. №5

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

54160,0 54160,0 54100,0
Облаштовано столи з лавочками та парасолі. Учні та вчителі школи  використовують 
лаунж - зону для проведення уроків, наукових пікніків тощо.

«Інтерактивно-пізнавальний клас»

Мета -  облаштування кабінету музичного мистецтва
Відповідальний – ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука»

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

60 000,0 60 000,0 60 000,0
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Придбано: жалюзі, телевізор, ноутбук, радіосистему з поясним передавачем і 
наголовною гарнітурою, акустичну систему з інтерфейсом

«Куб "Мозговий штурм"»
Мета -  об’єкт є мобільним, тому, при потребі, з легкістю може бути перенесеним у 
приміщення школи. Такий креативний навчально-розважальний простір не лише 
об’єднає між собою школярів, а й стане новою фотозоною для дітей.
Відповідальний – ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

15000,0 15000,0 12000,0

«Створення зони позакласної діяльності»
Мета -  оновлення  технічної бази школи. 
Відповідальний – ТСШ І-ІІІ ст. №7

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

40000,0 40000,0 40000,0
Закуплено ноутбук, проектор, проекційний екран та акустичну систему.
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«Відпочинкова зона ІІІ поверху»

Мета -вирішення проблеми з недостатньою кількістю техніки та створення середовища 
для здобуття повноцінної, якісної освіти, організації різноманітних навчальних та 
розважальних заходів. 
Відповідальний – ТСШ І-ІІІ ст. №7

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

35994,0 35994,0 35994,0
Придбано: телевізійну систему, набір меблів, комплект настільних ігор та квітників.
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«Міні-парк SOVA»
Мета - можливість  проводити еко-уроки на природі (природознавство, основи 
здоров’я, біологію, географію та інші), позакласні заходи (фестивалі, квести, кіно-
вечори та інше).  
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІст. №8

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

70000,0 70000,0 70000,0
Встановлено лавки (6шт.), облаштована доріжка.

«STEAM-лабораторія»

Мета -  залучення учнів до науково- дослідницької діяльності.
Відповідальний – ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 ім. І. Блажкеич»

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

74907,0 74907,0 74907,0
Проведено закупівлю складових проєкту: мікроскоп, набір препаратів, дозиметр-
радіометр, цифрову лабораторію «Біологія», електронний конструктор, набір 
винахідника. 
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«Шкільний центр інтелектуальних та розвиваючих ігор Тернопільської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №10»

Мета -реалізація можливості збірних команд класів для зборів, підготовки та 
проведення шкільних змагань з інтелектуальних та розвиваючих ігор.
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІ  ст. №10

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

75500,0 75500,0 69400,2
Придбано спортивний та навчальний інвентар: стіл письмовий (5 штук), спортивний 
інвентар, дошка обертова, плакат на банерній тканині, стільці.

«Безпечна школа»
Мета-створення безпечного освітнього середовища у навчальному закладі, покращення 
санітарного стану, зменшення поширення небезпечних для здоров’я бактерій та вірусів 
та забезпечення учасників освітнього процесу водою для пиття.
Відповідальний – ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Придбано: змішувач сенсорний (2 шт.), кулери для води (21шт.), сенсорні дозатори для 
мила (5 шт.), тримачі паперових рушників.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

30600,0 30600,0 25300,0
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«Шкільне життя як свято»
Мета - оновлення шкільної апаратури, придбання нових елементів. 
Відповідальний – ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Придбано:мікрофони шнурові, стійки мікрофонні, кабель мікрофонний, акустичні 
системи, пульт мікшерний, ноутбуки.

«Рухайся більше! Живи веселіше!»
Мета - проведення ранкових зарядок, спортивних естафет, флешмобів, параду віночків, 
зустрічі з працівниками поліції, музичних перерв.
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 імені Андрія Юркевича»

Придбано мобільну автономну акустичну систему та стійку для акустичної системи.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

43160,0 43160,0 43160,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

17967,0 17967,0 17967,0
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«CREATIVE SCHOOL»
Мета -  придбання швейної машинки Janome 500c
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 імені Андрія Юркевича»

« School life»
Мета -  облаштування кімнати для переодягань на фізкультуру.
Відповідальний – ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 імені Андрія Юркевича»

Придбано фарбу для стін, плитку, шафки, лавки.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

32719,0 32719,0 32719,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

23677,0 23677,0 23677,0
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«Шкільні шафки для речей»
Мета -  придбання шафок.
Відповідальний – «ТЗОШ І-ІІІ ст.№14 ім. Б. Лепкого»

Придбано шкільні шафки для зберігання речей учнів.

«Кімната школяра»
Мета -  створення центру активності учасників освітнього процесу.
Відповідальний – ТНВК  «ЗОШ І-ІІІ ступеня -  медичний ліцей №15»

Добудовано приміщення на третьому поверсі закладу, зроблено ремонт в приміщені, 
встановлено: вікно, двері, підвісну стелю, світло, розетки, придбано: телевізор, 
годинник, стіл, стільці, шафи.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

75500,0 75500,0 75500,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

75200,0 75200,0 75200,0
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«Конферец -зал під відкритим небом»

Мета -  навчання на свіжому повітрі. 
Відповідальний –  «ТЗОШ І-ІІІ ступеня -  ст. №16 ім. В. Левицького»

Придбано: розкладні стільці, телевізор, презентаційну стійку, тент

«Ruhesone»
Мета - створення відпочинкової зони на одному із поверхів  для учнів 5-11 класів. 
Відповідальний –ТСШ І-ІІІ ступеня -ст. №17 імені В. Вихруща

Придбано: дивани, настільний футбол, тенісні столи, журнальні столи, поличка для книг.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

75200,0 75200,0 75200,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

73470,0 73470,0 73470,0
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«Науковий осередок»
Мета – оновлення кабінету хімії . 
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст.№18

Завдяки реалізації проекту школа  отримала новітні засоби навчання: мультимедійний 
комплекс, хімічне обладнання.

«Біологічний інвентар»
    Мета -  інвентар для кабінету біології 

Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст.№19

Придбано інвентар для кабінету біології.

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

75000,0 75000,0 69981,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, 
грн.

38032,0 38032,0 38032,0
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«Підкорення українських Карпат»
Мета -  підкорення Карпат
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст.№19

Закуплено: казан похідний, ізотермічну сумку, акумулятор холоду, намет, 
компресійний мішок.

«Оновлення швейного обладнання майстерні»
Мета -  оновлення кабінету обслуговуючої праці
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст.№19

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

24885,0 24885,0 24885,0
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Придбано швейні машинки, ножиці для розкроювання. 

«Ланч зона на вулиці»
Мета -  проєкт мотивує сучасну молодь якомога більше вільного часу бути на свіжому 
повітрі та спонукає до  живого спілкування.
Відповідальний –ТЛ №21 – спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети

«Простір для інтелектуально-розважального дозвілля учнів»
Мета -  проєкт сприяє командоутворенню, розвитку критичного мислення, популяризує 
настільні та інтелектуальні ігри.
Відповідальний –ТЛ №21 – спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

10740,0 10740,0 10740,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

40600,0 40600,0 40600,0
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«Кімната школяра «Open Space»
Мета -  створення додаткового приміщення для проведення навчання
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст. №24

У вестибюлі школи створені два додаткових приміщення за системою «Open Space» 
для навчання та організації позашкільних заходів (олімпіад, квестів, тренувань, роботи 
учнівського самоврядування школи).

«Сучасна їдальня ХХІ століття»
Мета -  оновлення та модернізація шкільної їдальні 
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Д. Заплітного

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

35000,0 35000,0 35000,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

75950,0 75950,0 69800,0
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Придбано столи та стільці для шкільної їдальні. 

«Шкільний радіовузол»
Мета - відродження  прес – центру як одного з основних   видів  шкільного 
самоврядування
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст. №27 ім. В. Гурняка

За допомогою радіовузла  учні можуть впливати  на навколишнє середовище,  
розвивати власну ініціативу, професійно зростати, брати участь в житті школи. Робота  
в Прес – центрі  передбачає  безпосередню  участь  школярів у різних  соціальних 
акціях,  розгляд  складних проблем  суспільства, школи, висловлення своєї точки зору. 

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

75998,0 75998,0 75998,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

50500,0 50500,0 50500,0
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«School Art-28»
Мета -  реалізація на муралі школи емблеми та лозунгу «Мрій! Розвивайся! Дій!» для 
естетичного вигляду та популяризації брендингу Тернопільської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ст.№28 ТМР ТО.
Відповідальний –ТЗОШ І-ІІІ ст. №28

«Мультифункціональна зона відпочинку «Play and chill»
Мета -  покращення освітнього простору школи через створення багатофункціональної 
розвиваючої комфортної зони відпочинку
Відповідальний –ТСШ І-ІІІ ст. №29

Придбано: столи тенісні, диван м’який модульний, лавки м’які, стелаж для книг «Мапа 
України», столики, пуф – груша, дошка коркова, дошка магнітно-маркерна , стелаж 
настінний, підставка для кімнатних рослин, набір для пінг-понгу.

«Затишне подвір’я»
Мета -  створення додаткового простору для організації уроків, занять групи 
продовженого дня. 
Відповідальний –ТСШ І-ІІІ ст. №29

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

75940,0 75940,0 75257,0

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

47700,0 47700,0 47700,0
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Встановлено 5 лавок та урну для сміття.

Міський голова                                                                           Сергій НАДАЛ

Кошти необхідні на 
реалізацію проєкту, грн.

Виділено з бюджету 
громади, грн.

Використано коштів, грн.

10500,0 10500,0 10475,0


