
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорокової сесії сьомого скликання 

 

 

26 червня 2018 року № 219 

 

 

Про співфінансування проекту „Реконструкція частини будівлі Пирятинського 

ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на підставі пояснювальної записки начальника відділу 

муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки міської ради 

Новікова О.О. від 26.06.2018 № 1556/02-44, враховуючи висновки постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, з метою забезпечення 

співфінансування проекту „Реконструкція частини будівлі Пирятинського 

ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ в разі здобуття 

перемоги у конкурсному відборі проектних заявок, які можуть бути 

реалізовані за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. В разі здобуття перемоги проекту „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ 

в конкурсі проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку, передбачити у бюджеті міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік кошти у сумі 2 332 246,00 грн 

(два мільйони триста тридцять дві тисячі двісті сорок шість гривень 00 коп.) 

для його співфінансування. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 
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ІІІ. ПРОЕКТ 

Анотація проекту 

 

Система освіти на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади орієнтована на реалізацію соціальної політики 

держави у частині захисту прав дітей на здобуття якісних знань, створення  

моделі Нової української школи – школи європейського успіху, модернізацію 

неефективного існуючого в нове інноваційно-освітнє середовище з 

креативним як зовнішнім, так і внутрішнім дизайном кожного освітнього 

закладу, забезпеченим комфортом перебування та загальною енергетичною 

ефективністю, сучасними умовами для навчання, дозвілля та спілкування, 

всебічного інтелектуального та фізичного розвитку малих та юних пирятинців. 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, полягає у 

невідповідності існуючого освітньо-пізнавально-розвивального 

середовища Опорного закладу – Пирятинський ліцей сучасним вимогам 

розвитку освіти, визначених Концепцією Нової української школи, а 

також нормативними документами щодо організації інклюзивно-

ресурсного центру. 

Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської області 

функціонує з 1989 року. З 01.01.2018 заклад визнано опорним відповідно до 

рішення тридцять другої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 № 356 „Про 

внесення змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів освіти в 

межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. У своєму 

складі заклад має філію. У 40 класах закладу навчається 926 учнів з міста 

Пирятина та 11 навколишніх сіл району. Працює 96 вчителів. Пріоритетним 

напрямком  діяльності закладу є реалізація основних засад Нової української 

школи,  орієнтованої на створення умов  для розвитку особистості. 

У Опорному закладі організоване профільне навчання за напрямками: 

фізико-математичний, української філології, біолого-хімічний, історичний та 

поглиблене вивчення предметів у 8-9 класах. Успішно впроваджуються 

інформаційні технології, дослідницькі методи педагогічної прогностики, 

проектування розвитку особистості вихованця. До послуг учнів комп’ютерні 

класи, навчальні кабінети, 2 спортивні зали, тренажерний зал  і, звичайно, 

басейн, який відновив свою роботу  в березні 2018 року.  

Навчальне навантаження, тривале сидіння за комп’ютерами   негативно 

впливають на стан здоров'я учнів. Завдання ж школи – зберегти, зміцнити 

здоров'я майбутньої нації, сформувати позитивне ставлення до здорового 

способу життя. Заходи дійсного проекту орієнтовані на реконструкцію та 

оновлення саме тієї частини будівлі ліцею, де знаходиться шкільний 

плавальний басейн, щоб після їх реалізації осучаснений, модернізований та 

функціонально виокремлений із загальної споруди об’єкт широко відкрив свої 

двері дітям всіх загальноосвітніх закладів та частини закладів дошкільної 

освіти, вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади та всім бажаючим зміцнити своє здоров’я 

заняттями плаванням під наглядом професійних інструкторів і тренерів, а 



також скористатись широким спектром послуг інклюзивно-ресурсного центру, 

організованого та облаштованого відповідно вимог. 

          Мета проекту – формування сучасного освітньо-пізнавально-

розвивального середовища та створення належних умов для надання 

якісних освітніх послуг в рамках Концепції Нової української школи, 

спрямованих на гармонійний та всебічний розвиток дитини, шляхом 

реконструкції частини будівлі Опорного закладу – Пирятинський ліцей.  

Досягнення мети проекту забезпечується якісним та вчасним 

виконанням робіт з реконструкції освітнього закладу, що дасть можливість 

використовувати додатково облаштовані приміщення для більш якісних 

послуг у сфері освіти, фізичної культури і спорту, оздоровлення та 

інклюзивного навчання, спрямованого на активну адаптацію наших дітей, що 

мають деякі особливості фізичного, психологічного, інтелектуального 

розвитку в соціум.  

Реалізація проекту передбачає проведення робіт з реконструкції 

частини будівлі Опорного закладу – Пирятинський ліцей по вул. Визволення, 

2а в м.Пирятин, відповідно розробленого робочого проекту, а саме: 

підготовчі, демонтажні та земляні роботи; 

облаштування фундаментної основи, кладка стін добудови; 

влаштування мансардного поверху з багатоскатною шатровою 

покрівлею над усією реконструйованою частиною будівлі; 

утеплення несучих конструкцій та покрівлі, настилання гідроізольованої 

підлоги в добудові, облаштування сходових клітин з передбаченням запасного 

еваковиходу, зовнішнє та внутрішнє оздоблення; 

заміна покриття існуючих навісів на металочерепицю та влаштування 

нових металевих каркасів навісів з покриттям із металочерепиці та 

полікарбонату; 

установка енергозберігаючих металопластикових вікон з потрійним 

склінням та дверей індивідуального виготовлення; 

виконання стоянки для автомашин зі зручним в’їздом-виїздом, 

велопарковки; 

упорядкування елементами благоустрою та озеленення прилеглої 

території. 

Цільові групи проекту: 

учні, батьки та педагогічні колективи Опорного закладу – Пирятинський 

ліцей і його філії (1200-1300 осіб), Опорного закладу - Пирятинська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №6 та його філії (300-400 осіб), Опорного закладу - Пирятинська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №4 та його філії (400-500 осіб), діти дошкільного (1150-1350 осіб) та  

шкільного (600-800 осіб) віку  – вихованці та учні інших освітніх закладів на 

території Пирятинського та суміжних з ним районів і їх батьки (1800-2000 

осіб); 

молодь та доросле населення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (500-700 осіб), юні спортсмени, тренери Пирятинської 

ДЮСШ, спортсмени-учасники змагань з плавання різних рівнів (100 -150 

осіб); 



вихованці (682 особи), батьки (1200 осіб) та педагогічний колектив (10 

осіб) інклюзивно-ресурсного центру, створеного в Опорному закладі – 

Пирятинський ліцей; 

гості Пирятина, туристи (100-300 осіб). 

Охопленість населення вигодами від реалізації заходів проекту 

складає більше, ніж 30% загальної кількості мешканців Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади.  

Інші учасники проекту: 

1). Пирятинське лісництво державного підприємства „Пирятинський 

лісгосп“ – матеріальна допомога сировинними ресурсами, саджанцями дерев, 

кущів, фахові  консультації при виконанні робіт з озеленення, пропаганда 

шанобливого ставлення до природи, виховання в підростаючого покоління 

зацікавленості у збереженні зелених насаджень, роз’яснення важливості 

створення міських зелених зон; 

2). Телерадіокомпанія „Пирятин“ – інформаційно-видовищна 

популяризація заходів проекту, створення відеороликів спеціалізованої 

направленості, зйомки і монтаж відеоінтерв’ю, демонстрація їх по місцевому 

телебаченню; 

3). Редакція районної газети „Пирятинські вісті“ – репортажі, статті, 

інтерв’ю спеціалізованого спрямування, друк на сторінках видання, 

тиражування; 

4). Місцевий відокремлений підрозділ міжнародної громадської 

організації „Міжнародна асоціація екологічного захисту довкілля“ – 

виконання статутних завдань щодо участі в реалізації нових інноваційно-

інвестиційних програм та проектів по модернізації інфраструктури населених 

пунктів; 

5). Комунальне підприємство „Каштан“ – координація заходів з 

благоустрою; 

6). Харківецька, Дейманівська, Каплинцівська та Сасинівська сільські 

ради Пирятинського району, Тарасівська сільська рада Гребінківського 

району, які власним коштом забезпечують підвіз учнів до Опорного закладу – 

Пирятинський ліцей.  

Загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва „Реконструкція 

частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області“ відповідно зведеного кошторисного 

розрахунку  складає 6832943 грн.  

За кошти бюджету міської об'єднаної територіальної громади станом на 

25.05.2018 року в повному обсязі вже виконані проектно-вишукувальні 

роботи, виготовлено відповідну документацію та сформовано звіт за 

результатами експертизи проектів будівництва на загальну суму 169384 грн. 

Таким чином, залишкова кошторисна вартість об’єкта будівництва 

„Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ складає 6663559 грн. 

Розподіл співфінансування за проектом: 



кошти ДФРР – 4331,313 тис. грн. (65,0%), кошти бюджету міської 

ОТГ – 2332,246 тис. грн. (35%). 

Реалізація заходів проекту розрахована на 1 бюджетний період 2019 

року. 

Реалізація проекту дасть змогу: 

досягти високого ступеня вирішення проблем, визначених проектом,  

привести у відповідність існуюче освітньо-пізнавально-розвивальне 

середовище на базі Опорного закладу – Пирятинський ліцей сучасним 

вимогам щодо розвитку освіти, визначених Концепцією Нової української 

школи, а також нормативними документами щодо організації інклюзивно-

ресурсного центру,  

створити належні та безпечні умови для систематичних занять 

плаванням, чим сприяти загартуванню організму дітей, розвитку рухливості 

зв’язкового-суглобового апарату, вдосконалення координації рухів, позитивно 

впливати на їх нервову, серцево-судинну і дихальну системи та змінити 

негативну динаміку опорно-рухової патології, розвинути такі риси 

особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, 

дисциплінованість та уміння співпрацювати в колективі; 

забезпечити соціалізацію та адаптацію дітей-інвалідів та дітей із 

складними вадами розвитку з реальною можливістю здобуття ними 

відповідного рівня освіти. 

Детальний опис проекту 

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект 

 

У 2015 році була утворена Пирятинська міська об’єднана територіальна 

громада, до якої увійшли населені пункти: місто Пирятин (адміністративний 

центр міської ОТГ), села Пирятинської міської ради (Калинів Міст, 

Верхоярівка, Замостище, Заріччя, Голобородька, Ївженки) та села 

Олександрівської сільської ради (Олександрівка, Могилівщина, Рівне).  

На території міської об’єднаної територіальної громади мешкає 17014 

осіб, з яких 15651 – в місті Пирятині. Дітей дошкільного віку в міській 

об’єднаній громаді – 632 особи, шкільного віку – 1936 осіб., з яких 1050 

проживає та навчається в Пирятині. 

Пирятинська громада – край чарівної природи на перетині річки  Удай 

та озера Перевод, старовинний форпост Київської Русі, що знаходиться на 

перехресті міжнародних шляхів, на межі трьох областей, торговельний центр 

та сирна столиця Полтавщини. Тут живуть працелюбні та освічені громадяни, 

які спільними зусиллями розбудовують відкриту для інвестування, 

самодостатню, красиву, чисту, затишну, безпечну, зелену, привітну та 

згуртовану громаду високої культури з активними, ініціативними та 

відповідальними жителями і професійним самоврядуванням. 

На території міської ОТГ діє система дошкільних, шкільних і 

позашкільних закладів освіти та здійснює діяльність один вищий навчальний 

заклад (філія Європейського університету), працює 7 дитячих дошкільних 



закладів (5– у Пирятині, і по 1 – в селах Калинів міст та Олександрівка, – 

центрах старостинських округів). 

Пирятинський ліцей, діяльність якого забезпечується такими 

предметними напрямками, як фізико-математичний, українська філологія, 

біолого-хімічний, історичний, має 5 комп’ютерних класів, 2 спортивних зали, 

плавальний басейн, – вважається одним з кращих освітніх закладів як в 

міській об’єднаній територіальній громаді, так і в районі та області.   

В освітньому закладі навчається майже 800 дітей з міста Пирятин та 11 

сіл Пирятинського і суміжних з ним районів, у 2018 році ліцей отримав статус 

Опорного закладу з філією у м.Пирятин. У ліцеї працює колектив однодумців, 

уся робота якого підпорядкована пошуку й відбору здібних та обдарованих 

дітей, розвитку їхнього творчого потенціалу, надання можливостей для 

реалізації здібностей та обдарувань, підготовки до вступу у ВУЗи, 

забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями та навичками 

науково-дослідної та експериментальної діяльності. Освітній процес закладу 

здійснюється під науковим керівництвом та при співробітництві з 

Національним університетом імені Тараса Шевченка (м.Київ). Ліцеїсти 

вивчають не тільки традиційні дисципліни, але й хореографію, основи 

економіки, культуру ділового мовлення, історію рідного краю, логіку, 

риторику, фінансову математику, іноземні мови, екологію, розв’язують логічні 

та нестандартні задачі з фізики, математики, хімії. Безперечно, при такій 

щоденній виснажливій інтенсивності діти потребують перепочинку та 

розвантаження і саме таку можливість надає нещодавно введений в 

експлуатацію шкільний плавальний басейн. 

 Довгий час плавальний басейн в будівлі Пирятинського ліцею мав 

обмежену доступність, а потім тривалий період не функціонував взагалі. У 

оновленому басейні повністю замінено систему опалення та вентиляції, 

встановлено обладнання з фільтрації та очищення води, виконано 

облицювальні роботи як на самій чаші басейну, так і в санвузлах, душових 

кімнатах, роздягальні, медкабінеті, всюди проведено нову електромережу та 

налагоджено якісне освітлення. 

Цей об’єкт є єдиним в усій окрузі, користується величезним попитом, 

оскільки надає можливість займатися плаванням дітям старшого дошкільного 

та молодшого шкільного віку не тільки міської об’єднаної територіальної 

громади, а й всього  району. На базі басейну віднедавна проводять тренування 

вихованці Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи і вже є перші 

результати – перемога у змаганнях третього етапу Всеукраїнських дитячих 

спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх закладів „Старти надій-2018“ у 

заліку Спартакіади школярів Полтавщини. Якісно покращене 

здоров’язберігаюче середовище Опорного закладу – Пирятинський ліцей 

активізує і всі навколишні сільські громади району та мотивує до вибору 

здорового способу життя дітьми та дорослими. Виникає проблема, пов’язана з 

потребою у розширенні обслуговуючої бази басейну шляхом реконструкції 

тієї частини споруди закладу, в якій він знаходиться, виокремлення її з 

облаштуванням окремого входу для забезпечення умов щодо ефективного 



утримання і сталого функціонування, а також організації надання послуг у 

вечірній час та у вихідні дні, щоб в подальшому вийти на часткову 

самоокупність об’єкта. 

Пирятинський ліцей було збудовано в 1989 році в стилі класичної 

радянської архітектури 80-90-их років, яка сьогодні вже не отримує належної 

уваги як з боку фахівців, так і з боку пересічних громадян на тлі зовсім інших 

навіть естетичних уявлень та вподобань, які сформувалися з плином часу, з 

розвитком нових, більш сучасних будівельних технологій. Зважаючи на те, що 

з вересня 2018 року в усіх школах країни розпочнеться навчання за моделлю 

Нової української школи, де одним з ключових компонентів є не тільки 

сучасне освітнє середовище, що передбачає перегляд зміни програм та засобів 

навчання, а й фізичного та просторово-предметного оточення, – шкільні 

приміщення повинні бути переобладнані для впровадження компетентнісного 

підходу та діяльнісної загальної освіти із забезпеченням фізичної та 

інформаційної доступності для дітей з особливими освітніми запитами і 

потребами (фізичними, сенсорними, інтелектуальними, культурними тощо). 

 Таким чином, роботами з реконструкції частини будівлі Опорного 

закладу – Пирятинський ліцей також передбачено і вирішення іншої 

проблеми, пов’язаної із забезпеченням нещодавно створеного інклюзивно-

ресурсного центру приміщенням для дітей з особливими освітніми потребами 

відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і 

правил та державних будівельних норм.  

Загалом сучасний освітній простір є індивідуалізований та 

персоналізований, він має створювати неповторне враження, надаючи 

водночас можливість кожному відшукати своє. Простір школи постає місцем, 

де зустрічаються та взаємодіють учні, вчителі, навколишні мешканці та гості, 

де відбуваються не лише уроки, свята та концерти, але й лекції та семінари, 

діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва, 

технологій, проводять заняття спортивні секції та оздоровчі гуртки. У 

розумінні розробників проекту сучасний освітній простір – це комплексний 

освітній ресурс, що забезпечує освітню діяльність через доцільний благоустрій 

та облаштування шкільної ділянки, гнучку об’ємно-планувальну структуру 

будівлі школи, цілісне художнє рішення фасадів та інтер'єру, комфортне та 

динамічне меблювання та обладнання приміщень. Саме розуміння як 

поточних проблем, так і запитів, потреб та побажань пирятинської спільноти, 

дозволило робочій групі з числа спеціалістів відповідних підрозділів 

виконкому міської ради сформулювати ключові ідеї, намітити перспективи, 

розробити поетапні плани їх втілення для вирішення основної проблеми, 

визначеної проектом, яка полягає у невідповідності існуючого освітньо-

пізнавально-розвивального середовища на базі Опорного закладу – 

Пирятинський ліцей сучасним вимогам розвитку освіти, визначених 

Концепцією Нової української школи, а також нормативними 

документами щодо організації інклюзивно-ресурсного центру. 

Проект з реконструкції частини будівлі освітнього закладу орієнтований 

на:  



спрямування планування та дизайну освітнього простору Опорного 

закладу – Пирятинський ліцей на розвиток дитини і мотивації її до здобуття 

освіти; 

пропаганду здорового способу життя як серед малих, так і серед 

дорослих членів міської об’єднаної громади, досягнення максимальної 

доступності широких мас населення до занять плаванням – одним з 

найважливіших засобів фізичного виховання, завдяки чому воно входить у 

зміст програм фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів;  

 розширення сфери послуг плавального басейну, в т.ч. платних, з 

можливістю  проведення занять груп з аква-аеробіки, для вагітних і навіть для 

немовлят,  додатково – сенсорна терапія, солярій, фітнес-зал, соляна печера, 

масажні столи, оздоровчі гідромасажні процедури, діагностика, 

рефлексотерапія в добудованих кімнатах; 

створення необхідних умов доступу до освіти і занять спортом 

(плавання) учнів з особливими потребами спільно з однолітками; 

 забезпечення належними умовами здійснення діяльності інклюзивно-

ресурсного центру щодо виявлення та надання своєчасної психолого-

педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з 

самого раннього віку, відповідно до потенційних можливостей 

психофізичного розвитку дитини. 

На підставі висновків попередньо проведеного аналізу нагальних потреб 

та можливостей для розвитку Пирятинського ліцею, як Опорного закладу в 

якості Нової української школи, експертну оцінку наявних ресурсів (ділянка, 

будівлі, обладнання), дослідження потреб шкільної спільноти з використанням 

методів учасницького проектування та креативного дизайн-мислення за кошти 

бюджету міської об’єднаної громади розроблено робочий проект 

реконструкції частини будівлі освітнього закладу, виготовлено та затверджено 

всю, необхідну для проведення таких робіт, проектно-кошторисну 

документацію.  

Цьому кроку передувало повне та якісне виконання наступних 

робіт: 

ремонт та запуск в експлуатацію плавального басейну – 926,25 тис. грн. 

з бюджету міської об’єднаної громади та 1476,87 тис. грн. субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій; 

заміна вікон (59 шт.) та дверей (6 шт.) на енергозберігаючі – 358,9 тис. 

грн. з бюджету міської об’єднаної громади; 

поточний ремонт обладнання та мереж топкової – 150,3 тис. грн. з 

бюджету міської об’єднаної громади (у т. ч. вартість матеріалів: 2 котли АОГВ 

96КС – 90,0 тис. грн. та газова автоматика для котла АОГВ 96КС – 6,4 тис. 

грн.); 

поточний ремонт системи теплопостачання (підвідна теплотраса) – 98,7 

тис. грн. з бюджету міської об’єднаної громади (у т.ч. вартість матеріалів – 

62,7 тис. грн.); 



поточний ремонт димових труб (термосанація) – 30,9 тис. грн. з 

бюджету міської об’єднаної громади; 

придбання та оснащення класів партами нового зразка – 1750,0 тис. грн.; 

проектування та закладка основи для спортивного майданчика зі 

штучним покриттям – 650,0 тис. грн. з бюджету міської об’єднаної громади. 

 Загалом сума капіталовкладень в розвиток даного навчального 

закладу за останні 2 роки склала 5441,92 тис. грн. 

 

 

Мета та завдання проекту 

 

Мета проекту – формування сучасного освітньо-пізнавально-

розвивального середовища та створення належних умов для надання 

якісних освітніх послуг в рамках Концепції Нової української школи, 

спрямованих на гармонійний та всебічний розвиток дитини, шляхом 

реконструкції частини будівлі Опорного закладу – Пирятинський ліцей.  

Досягнення мети проекту забезпечується якісним та вчасним 

виконанням робіт з реконструкції, що дасть можливість зберегти будівлю від 

руйнування, покращити зовнішній вигляд освітнього закладу, раціонально 

спланувати використання додатково облаштованих приміщень для оптимізації 

надання як освітніх, так і оздоровчих послуг, популяризувати здоровий спосіб 

життя серед дітей, молоді, дорослих жителів як міської об’єднаної 

територіальної громади, так і мешканців сільських громад Пирятинського та 

суміжних районів шляхом створення належних умов для удосконалення 

системи фізичної культури, спортивної діяльності та інклюзивної реабілітації, 

залучити наших малих та юних співгромадян, що мають деякі особливості 

фізичного розвитку, в соціум, забезпечити їх активну адаптацію, соціалізацію 

та розвиток в рамках суспільства і на благо суспільства, а також підвищити 

рівень іміджевої привабливості Пирятина серед ділових спортивних і 

освітянських кіл. 

Завдання проекту:  

виконання процедури закупівлі робіт по реконструкції частини будівлі 

Пирятинського ліцею, в якій знаходиться плавальний басейн, з дотриманням 

вимог щодо енергозбереження, протипожежних норм, охорони довкілля, 

естетики; 

укладання договору підряду на проведення робіт відповідно до 

розробленої та скоригованої проектно-кошторисної документації;; 

якісне виконання робіт з реконструкції частини будівлі ліцею, яка 

передбачає перепланування приміщень, облаштування мансардного поверху, 

влаштування нової багатоскатної покрівлі, добудову вхідної групи зі 

сходовими клітинами та металевими сходами, які виконуватимуть роль 

другого евакуаційного виходу, зовнішнє оздоблення з веселковим 

фарбуванням несучих конструкцій, заповнення віконних та дверних прорізів 

реконструйованої частини енергозберігаючими металопластиковими вікнами і 

дверями індивідуального виготовлення, внутрішнє оздоблення з 



влаштуванням гідроізольованої підлоги, монтаж електрообладнання, 

установка санітарно-технічних приладів, забезпечення функціонування тепло-

водо-каналізаційних систем, вентиляції;  

благоустрій всієї прилеглої до об’єкта території, озеленення з 

використанням елементів рекреації та ландшафтного дизайну; 

введення об’єкта в експлуатацію, інформаційно-рекламна підтримка 

проекту. 

 Якісне виконання вищезазначених робіт дасть змогу досягти 

високого рівня вирішення визначеної проектом проблематики, а саме: 

забезпечити доступ усіх дітей до якісної освіти, раціонального і 

ефективного використання ресурсів та можливостей Опорного закладу – 

Пирятинський ліцей в рамках концепції Нової української школи, досягнути 

гарного та естетичного вигляду освітнього об’єкта завдяки оригінальному 

розфарбуванню фасаду реконструйованої частини з акцентуванням його 

унікальності та оптимізувати використання додатково облаштованих 

приміщень для розширення послуг плавального басейну, на високому рівні та 

відповідно до вимог організувати діяльність інклюзивно-ресурсного центру; 

отримати демонстраційний об’єкт, який в подальшому слугуватиме 

зразком по якості виконання робіт за сучасними технологіями по 

європейських стандартах, а сучасна школа й новітні технології формують з 

раннього віку і нових українців; 

створити належні та безпечні умови для отримання життєво-необхідних 

навичок поводження на воді дітьми дошкільного віку та школярами, якісно 

активізувати дозвілля, пропагувати здоровий спосіб життя, а також підвищити 

рівень доступності до занять спортом, зокрема плаванням, для дітей, молоді, 

широких мас населення; 

забезпечити соціалізацію та адаптацію дітей-інвалідів та дітей із 

складними вадами розвитку з реальною можливістю здобуття ними 

відповідного рівня освіти, вміння самовдосконалюватися, готовності до 

трудової діяльності; 

досягти необхідної мобільності в залежності від індивідуальних 

особливостей дитини, спрямованої на створення та підтримку можливостей 

реалізації здійснення якісної та пізнавально-поведінкової діяльності кожного в 

навчанні і можливості бути успішними в цьому процесі. 

Проект спрямований на вирішення основних актуальних завдань у 

контексті  реалізації регіональної політики держави: 

досягнення пріоритетних цілей Стратегії розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки щодо забезпечення 

високої якості життя громадян, що відповідає основним цілям регіональної та 

державної політик у цій сфері; 

використання органами місцевого самоврядування Пирятинської міської 

ОТГ одного з вагомих власних управлінських повноважень, наданих 

децентралізацією – права і можливостей на формування ефективної системи 

забезпечення сучасними, якісними та такими, які відповідатимуть рівню 

європейських країн, освітніми послугами усіх мешканців громади; 



зростання впливу місцевої громади на формування локальної освітньої 

політики з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей 

ринку праці на основі державної освітньої політики; 

надання широкої автономії та поступальне перетворення освітніх 

закладів на території міської ОТГ на важелі соціальної рівності та 

згуртованості, економічного розвитку і конкурентноспроможності; 

якісне покращення освітньої та спортивної інфраструктури, 

пропагування здорового способу життя, створення гідних умов для 

спортивного розвитку молодого покоління, збільшення кількості дітей, які 

вміють плавати, покращення їх здоров’я; 

 Досягнення поставлених завдань дозволить забезпечити в 

довгостроковій перспективі стабільність і конкурентоспроможність соціальної 

та оздоровчої сфери в Пирятині, що сприятиме збалансованому, 

поступальному розвитку всієї міської ОТГ. 

 

Опис діяльності в рамках проекту 

 

 З метою продовження вже виконаного об’єму робіт як за власні кошти, 

так і за рахунок залучених фінансових ресурсів на шляху модернізації об’єкта 

у сфері освіти через формування сучасного, безпечного та надійного 

інноваційно-розвивального середовища на базі школи майбутнього – 

Опорного закладу – Пирятинський ліцей, який в подальшому слугуватиме 

зразком по якості виконання робіт за сучасними технологіями, даним 

проектом пропонуються до реалізації впродовж наступних 2 років наступні 

заходи: 

проведення тендерної процедури (в рамках заходу виконком міської 

ради, як Замовник об’єкта, проводить процедуру закупівлі робіт); 

укладання угоди з генеральним підрядником (в рамках заходу виконком 

міської ради, як Замовник об’єкта, укладає відповідного змісту угоду з 

переможцем процедури закупівлі робіт); 

виконання робіт з реконструкції відповідно до проектної документації (в 

рамках заходу генеральний підрядник-переможець процедури закупівлі робіт 

виконує роботи, передбачені проектом, а виконком міської ради, як Замовник 

об’єкта, здійснює контроль за повнотою та якістю виконання робіт); 

 благоустрій території, озеленення з використанням елементів рекреації 

та ландшафтного дизайну (в рамках заходу комунальне підприємство спільно 

з місцевим лісництвом, як Партнери проекту, виконують організацію території 

та здійснюють передбачені проектом роботи із залученням інших установ, 

організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, зацікавлених або бажаючих 

взяти участь в проекті); 

введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта (в рамках 

заходу виконком міської ради, як Замовник об’єкта, оформляє документацію 

для прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта); 

 забезпечення інформаційно-рекламної підтримки проекту(в рамках 

заходу місцеві ЗМІ, як Партнери цього проекту, готують статті 



спеціалізованого спрямування створюють відеоролики та відеоінтерв’ю, 

тиражують інформацію по ходу проекту); 

 моніторинг результатів реалізації проекту, опитування та аналіз 

громадської думки, популяризація отриманого досвіду (в рамках заходу 

місцевий осередок МГО „Міжнародна асоціація екологічного захисту 

довкілля“, як Партнер проекту, спільно з виконкомом міської ради – 

Замовником об’єкта, пропагують та мультиплікують на інші об’єднані 

громади та малі міста регіону досягнення в напрямку модернізації 

інфраструктурних об’єктів освітянської галузі під формат Нової української 

школи). 

Загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва „Реконструкція 

частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області“ відповідно зведеного кошторисного 

розрахунку  складає 6832943 грн.  

За кошти бюджету міської об'єднаної територіальної громади станом на 

25.05.2018 року в повному обсязі вже виконані проектно-вишукувальні 

роботи, виготовлено відповідну документацію та сформовано звіт за 

результатами експертизи проектів будівництва на загальну суму 169384 грн. 

Таким чином, залишкова кошторисна вартість об’єкта будівництва 

„Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ складає 6663559 грн. 

Розподіл співфінансування за проектом: кошти ДФРР – 4331,313 тис. 

грн. (65,0%), кошти бюджету міської ОТГ – 2332,246 тис. грн. (35%). 

Реалізація заходів проекту розрахована на 1 бюджетний період з 

березня по грудень 2019 року. 

В ході реалізації заходів проекту передбачається: 

підготувати об’єкт та прилеглу територію до проведення робіт з 

реконструкції відповідно проектно-кошторисної документації –  розбирання та 

демонтаж існуючих споруд і мереж; 

виконати земляні роботи та облаштувати фундамент; 

провести кладку стін і перегородок добудови; 

облаштувати мансардний поверх та фронтони; 

облаштувати шатрову покрівлю з утепленням та водовідведенням; 

встановити вікна та двері з енергозберігаючих матеріалів; 

облаштувати сходи, навіси, ганок, підлогу добудови; 

виконати внутрішнє та зовнішнє оздоблення реконструйованої частини; 

монтаж електрообладнання з установкою санітарно-технічних приладів; 

забезпечити функціонування водопровідної та каналізаційної систем, 

мережі опалення та вентиляції; 

влаштувати блискавкозахист; 

здійснити благоустрій та озеленення території з використанням 

елементів рекреації і ландшафтного дизайну; 

забезпечити інформаційно-рекламну підтримку реалізованого проекту;  



провести моніторинг результатів реалізації проекту, опитування та 

аналіз громадської думки, популяризувати отриманий досвід участі в конкурсі 

інвестиційних проектів регіонального розвитку на інші об’єднані громади. 

Інші учасники проекту: 

1). Пирятинське лісництво державного підприємства „Пирятинський 

лісгосп“ – матеріальна допомога сировинними ресурсами, саджанцями дерев, 

кущів, фахові  консультації при виконанні робіт з озеленення, пропаганда 

шанобливого ставлення до природи, виховання в підростаючого покоління 

зацікавленості у збереженні зелених насаджень, роз’яснення важливості 

створення міських зелених зон; 

2). Телерадіокомпанія „Пирятин“ – інформаційно-видовищна 

популяризація заходів проекту, створення відеороликів спеціалізованої 

направленості, зйомки і монтаж відеоінтерв’ю, демонстрація їх по місцевому 

телебаченню; 

3). Редакція районної газети „Пирятинські вісті“ – репортажі, статті, 

інтерв’ю спеціалізованого спрямування, друк на сторінках видання, 

тиражування; 

4). Місцевий відокремлений підрозділ міжнародної громадської 

організації „Міжнародна асоціація екологічного захисту довкілля“ – 

виконання статутних завдань щодо участі в реалізації інноваційно-

інвестиційних програм та проектів по модернізації інфраструктури населених 

пунктів; 

5). Комунальне підприємство „Каштан“ – координація заходів з 

благоустрою. 

Правове супроводження проекту та юридичне врегулювання заходів за 

проектом здійснюється спеціалістами юридичного відділу виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

Внутрішній моніторинг виконання заходів проекту проводять 

структурні підрозділи міської ради: відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, відділ з земельних та екологічних 

питань, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ освіти.  

Адміністративне врегулювання у випадку виникнення під час 

реалізації проекту непередбачених, негативних або побічних наслідків 

здійснює виконавчий комітет Пирятинської міської ради в установленому 

чинним законодавством порядку. 

Громадська оцінка ефективності досягнутих результатів впровадження 

проекту відслідковуватиметься через відповідні ресурси офіційного веб-сайту 

Пирятинської громади та досліджуватиметься шляхом соціального 

опитування. 

Цільової групи проекту: 

учні, батьки та педагогічні колективи Опорного закладу – Пирятинський 

ліцей і його філії (1200-1300 осіб), діти дошкільного (1150-1350 осіб) та  

шкільного (600-800 осіб) віку  – вихованці та учні освітніх закладів на 

території міської об’єднаної територіальної громади, Пирятинського та 

суміжних з ним районів;; 



молодь та доросле населення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (500-700 осіб), юні спортсмени, тренери Пирятинської 

ДЮСШ, спортсмени-учасники змагань з плавання різних рівнів (100 -150 

осіб); 

Батьки (1200 осіб), педагогічний колектив (10 осіб) та вихованці 

інклюзивно-ресурсного центру на базі Опорного закладу – Пирятинський 

ліцей (682 особи), а саме: 

на інклюзивному навчанні – 9; 

діти-інваліди – 83; 

зі зниженим слухом – 4, глухотою – 2; 

зі зниженим зором – 204 (до 18 років); 

з порушенням опорно-рухового апарату – 211; 

із затримкою психічного розвитку – 24; 

з розумовою відсталістю – 13; 

гості Пирятина, туристи (100-300 осіб). 

План-графік реалізації заходів проекту у 2019 році 

 

Тривалість 

заходу 

 

 

Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

(видатки капітальні) 

тис. грн. 

Кошти 

ДФРР 

Кошти 

бюджету 

об’єднаної 

громади 

Кошти 

інших 

учасників 

проекту 

березень 

 

 Підготовчі, демонтажні роботи - 127,814 0,0 

 Земляні роботи - 6,307 0,0 

квітень  Фундаменти - 57,928 0,0 

 Стіни, перегородки 627,166 - 0,0 

 Мансардний поверх 334,091 154,241 0,0 

травень 

 

 Покрівля  1332,264 - 0,0 

 Вогнезахист - 18,318 0,0 

 Установка вікон та дверей  278,422 - 0,0 

червень  Підлога добудови 347,625 - 0,0 

 Внутрішнє оздоблення - 121,187 0,0 

липень  Зовнішнє оздоблення 355,113 150,213 0,0 

 Сходи, навіси, ганки 393,801 - 0,0 

серпень  Опалення - 84,142 0,0 

 Електроосвітлення - 99,998 0,0 

 Монтаж системи АПС - 26,505 0,0 

вересень  Пусконалагоджувальні роботи 0,892 - 0,0 

 Блискавкозахист 43,369 - 0,0 

 Благоустрій території - 15,844 0,0 

жовтень  Тротуари 241,290 - 0,0 

 Проїзди, площадки 107,213 - 0,0 



 Озеленення 34,652 - 0,0 

листопад  Встановлення МАФів - 11,405 0,0 

грудень  Інші витрати:   235,415 1458,344 0,0 

кошти на покриття ризиків 

всіх   учасників будівництва 

- 101,861 0,0 

податок на добавлену 

вартість 
- 1121,506 0,0 

адміністративні витрати 97,379 - 0,0 

кошторисний прибуток - 78,076 0,0 

 Утримання служби замовника 132,083 - 0,0 

 Авторський нагляд 5,953 - 0,0 

 Додаткові (інфляційні 

витрати) 
- 156,901 0,0 

Всього: 4331,313 2332,246 0,0 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту 

       

Короткострокові: 

збереження будівлі Опорного закладу – Пирятинський ліцей від 

зовнішнього природного руйнування, покращення технічного стану будівлі, 

естетичного вигляду, створення  безпечних і комфортних умов для дітей та 

вчителів, для подальшого розвитку загальної середньої освіти, удосконалення 

мережі освітніх закладів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, становлення школи як громадсько-активної установи, 

утримання статусу ліцею – передового та сучасного освітнього закладу; 

зменшення витрат бюджетних коштів на постійні поточні та капітальні 

ремонти, 

забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування у 

закладі, зростання ефективності позакласної роботи, збільшення числа дітей, 

задіяних у гуртках, спортивних секціях, системне забезпечення змістовного 

дозвілля, вільного доступу до послуг шкільного басейну, досягнення бажаного 

результату по створенню умов для проведення різного рівня змагань, турнірів, 

спортивних свят в сучасному комфортному комплексі; 

 забезпечення здобуття дошкільної та загальної середньої освіти за 

допомогою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, а також надання їм психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 

супроводження в належним чином та згідно вимог організованому 

інклюзивно-ресурсному центрі; 

створення нових робочих місць (робітники на час реконструкції частини 

будівлі, тренери з плавання, інструктори, технічні працівники для 

обслуговування басейну, додаткових приміщень після введення в 

експлуатацію), покращення навколишньої території за рахунок благоустрою, 

проведення робіт із розширення зеленої зони, встановлення малих 

архітектурних форм тощо; 



забезпечення виконання Державної стратегії регіонального розвитку 

України до 2020 року, Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року та 

Стратегії розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки. 

Перспективні: 

створення показової моделі Нової української школи, умов для 

виховання нової європейської генерації учнів, розвиток системи шкільних 

округів, формування ефективної мережі освітніх закладів на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

пряма мотивація успішними результатами від реалізації заходів проекту 

за рахунок фінансування з державного фонду регіонального розвитку до 

постійного пошуку додаткових джерел фінансування для досягнення 

визначених Стратегією розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади пріоритетних напрямків, спрямованих на покращення 

всіх сфер життя громадян, підвищення рівня надаваних оздоровчих та освітніх 

послуг;  

підвищення активності місцевих жителів, громадських об’єднань,  

активістів, освітянських управлінців у вирішенні нагальних проблем, 

зростання авторитету та довіри до місцевої влади, а також рівня згуртованості 

людей під час реалізації дороговартісних проектів, які позитивно впливають 

на імідж рідного міста і громади; 

вихід  на   якісно новий  рівень  спортивних досягнень в окремих видах 

спорту та 

забезпечення охоплення плаванням учнів молодших класів загальноосвітніх 

закладів і вихованців старших груп дошкільних закладів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади в плавальному басейні Опорного закладу – 

Пирятинський ліцей; 

можливість пропаганди та популяризації здорового способу життя серед 

дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, їх батьків та всіх 

членів об’єднаної громади і гостей Пирятина, організації оздоровлення та 

реабілітації дітей з відхиленнями в стані здоров’я (в першу чергу хвороби 

хребта та опорно-рухового апарату); 

формування нового розвитково-пізнавального освітнього простору, 

доступність та якість освітніх послуг, наявність умов та можливостей 

сприйняття індивідуальних особливостей дитини та поваги до неї, не 

допущення порушення прав дитини та її дискримінації;  

підвищення соціальної активності в територіальній громаді, зміцнення 

авторитету органу місцевого самоврядування завдяки підтримці міською 

владою громадських ініціатив, зокрема в задоволенні потреб мешканців 

Пирятина та гостей міста на гідний відпочинок, поширення досвіду та 

спонукання до розвитку сфери спортивно-туристичної інфраструктури інших 

об’єднаних громад області. 
 

Показники 

успішності 

проекту 

Значення 

показників 

на початок 

Значення показників станом на завершення 

бюджетного року 
Джерела 

інформації 

про 1 рік 2 рік 1 рік після 2 рік після 



проекту проекту проекту проекту проекту показники 

Зменшення витрат на 

утримання споруди закладу, 

% 

100 100 90 80 70 
Фінансовий 

аналіз 

Зростання іміджу міської 

ОТГ (бали) 
65 70 80 90 90 Сайт громади 

Кількість плавальних груп 

дітей  
12 14 16 20 40 Сайт ліцею 

Кількість дорослих 

відвідувачів (осіб) 
50 75 100 150 250 Сайт ліцею 

Покращення здоров’я дітей, 

% 
15 20 25 30 40 Дані  ЦРЛ 

За здоровий спосіб життя 

(%) 
40 45 50 55 60 ЗМІ 

Схвалення діяльності ІРЦ 

(%) 
10 20 40 60 80 Сайт ліцею 

Кількість дітей під наглядом 

ІРЦ (осіб) 
327 682 700 720 750 Дані ІРЦ 

 

Фінансова сталість:  
зменшення рівня зношеності матеріалів та амортизаційних відрахувань 

завдяки створенню ергономічного та безпечного об’єкта з використанням 

новітніх технологій; 

економія коштів бюджету міської об’єднаної громади на щорічні 

ремонтні роботи на об’єкті Опорного закладу – Пирятинський ліцей, який 

вміщує плавальний басейн;  

фінансове покращення та стабілізація умов утримання і функціонування 

об’єкта завдяки його умовному виокремленні із загальної споруди закладу; 

упорядкування та налагодження ефективної діяльності сучасного 

інклюзивно-ресурсного центру по наданню психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг на базі Опорного закладу – Пирятинський 

ліцей, сприяння виділенню коштів державного бюджету оплату праці 

працівників, облаштування кабінетів з урахуванням потреб дітей з різними 

нозологіями; 

зменшення кількості днів перебування на лікарняному матерів та батьків 

дітей завдяки оздоровленню та загартуванню водними вправами у шкільному 

басейні, зниженню рівня захворюваності, особливо в осінньо-зимовий період, 

поява більше часу на заробляння грошей та, як наслідок, сприяння 

збільшенню надходжень до бюджету міської об’єднаної громади.  

Інституційна сталість забезпечується шляхом подальшого збереження, 

автономного утримання та обслуговування виокремленої частини будівлі 

Опорного закладу – Пирятинський ліцей, сприяння налагодженню якісної 

освітньо-розвиткової та оздоровчої діяльності, створенню умов для мотивації 

здорового способу життя серед дітей та дорослих, покращення архітектурної 

доступності школи, що потрібно не тільки для дитини, а й для батьків, гостей 

освітнього закладу, вчителів, адміністрації, а також досягнення готовності 

освітнього закладу у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи 

створити максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу.  

Політична сталість: успішно реалізовані заходи проекту 



дозволять виконкому міської ради спільно з громадськими організаціями 

планувати та організовувати власні стратегії покращення фізичного розвитку 

та оздоровлення дітей і мотивації вибору дітьми та дорослими здорового 

способу життя, місцеві системи психологічних та педагогічних послуг, що 

надаються дитині з особливими освітніми потребами; 

підвищать рівень довіри населення до органів місцевого 

самоврядування, змінять політику та світогляд керівників підприємств, 

установ, організацій, населення у ставленні до проблеми щодо розвитку якісно 

нового розвитково-пізнавально-освітнього середовища Нової української 

школи – школи майбутнього на території міської об’єднаної територіальної 

громади, розширять коло осіб, які залучатимуться до цієї діяльності. 

Інновації проекту: проект сприяє запровадженню системного підходу 

до вирішення завдань на місцевому рівні в напрямку до формування Нової 

української школи та, відповідно, передбачає втілення відносних інновацій:  

організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного 

підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів, 

спрямованих на формування якісно нової системи освіти, приведення до 

належного стану будівель  інфраструктурного забезпечення;  

технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних 

матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам; 

 перспективної – створення нових можливостей для впровадження 

інноваційних методів оздоровлення дітей, молоді і дорослого населення 

міської об’єднаної громади, розвитку бізнесу у цій сфері, зразка належної 

організації приміщення інклюзивно-ресурсного центру, пристосованого для 

дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у 

тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних 

норм. 

 Внаслідок реалізації проекту, перш за все, будуть створені нові 

можливості для впровадження інноваційних програм та методів 

європейського зразка, орієнтованих на оздоровлення дітей,  проведення 

комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб, 

надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям міської об’єднаної 

громади та населених пунктів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні 

навколо Пирятина.   

Окрім вирішення основних проблем, визначених проектом, в 

добудованих приміщеннях в подальшому за рахунок власних та залучених 

коштів можливе облаштування кімнат для: 

сеансів з галотерапії (спелеотерапія), – одного із методів 

немедикаментозної реабілітації та лікування органів дихання з використанням 

соляного аерозольного генератора; 

занять із мультисенсорної терапії, заснованої на вербалізації проблем зі 

здоров'ям і використанні методів релаксації, а також розслабленні за 

допомогою сенсорних тренажерів, сухих басейнів, наповнених спеціальними 

кульками, фібро-оптично-волоконних світильників, які сприяють гармонізації 



психологічного стану дитини, розвивають навички комунікації, покращують 

настрій і весь емоційний фон. 

Влаштування спеціального освітлення та підсвічування додасть 

можливостей використовувати басейн цілодобово, розширить перелік 

надаваних послуг, підвищить безпеку любителів романтичного купання під 

зірковим небом, а встановлені водні атракціони, водяні гірки й гармати 

стануть невичерпним джерелом гарного настрою. 

В зоні облаштованої відповідно робочого проекту прилеглої до об’єкта 

території  в процесі подальшого утримання закладу передбачено встановлення 

імпровізованого МАФу з вмонтованими роз’ємами від сонячної батареї для 

підзарядки мобільних телефонів або портативних пристроїв, а також 

точкового інтернету WІ-FІ, а глуха стіна закладу за задумом має стати 

„СвітлиноФором“. Екран в певні проміжки часу відображуватиме світлини з 

життя освітнього закладу. 

 

 

2.7.  Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь 

громади/громад в його розробленні 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості 

аплікаційну форму інвестиційного проекту  розміщено на офіційному сайті 

Пирятинської громади та СМАРТ-веб-сервісі „Інвестиційний портал 

Пирятинської міської ОТГ“. 

В процесі систематизації та аналізу поточної ситуації, підготовки ідеї 

проекту, робочою групою проводились дослідження потреб шкільної 

спільноти Опорного закладу, залучались місцеві активісти, громадські 

організації. Дійсний конкурсний проект є продуктом спільного напрацювання. 

В ході реалізації проекту передбачені інформаційні заходи:  

розроблення, виготовлення та розповсюдження брошур про проект; 

підготовка, розповсюдження регулярних електронних інформаційних 

бюлетенів з інформацією про процес реалізації проекту, новини на веб-сайті 

громади; 

створення та поширення спеціальних інструментів ЗМІ (відеофайли, 

ролики з інформацією про проект, інтерв’ю, репортажі, статті 

спеціалізованого спрямування). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ. 4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

Найменування 

заходів, що 

здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

у першому 

бюджетному році 

у наступні 

бюджетні роки 

ДФРР 

бюджет 

міської 

ОТГ 

інші 

учасники 

проекту 

ДФРР 

бюджет 

міської 

ОТГ 

інші 

учасники 

проекту 

Підготовчі та 

демонтажні роботи 
127,814 - 127,814 -    

Земляні роботи 6,307 - 6,307 -    

Облаштування 

фундаменту 
57,928 - 57,928 -    

Кладка стін, 

перегородок 
627,166 627,166 - -    

Мансардний поверх 488,332 334,091 154,241     

Облаштування 

покрівлі, утеплення 

та водовідведення 

1332,264 1332,264 - -    

Вогнезахист 

конструкцій 
18,318 - 18,318     

Влаштування ганку, 

сходів, навісів, 
393,801 393,801 - -    

Установка вікон, 

дверей 
278,422 278,422 - -    

Облаштування 

підлоги 
347,625 347,625 - -    

Внутрішнє 

оздоблення 
121,187 - 121,187 -    

Зовнішнє 

оздоблення  
505,326 355,113 150,213 -    

Монтаж 

електроосвітлення 
99,998 - 99,998 -    

Монтаж пожежної 

сигналізації 
26,505 - 26,505 -    

Пусконалагоджувал

ьні роботи 
0,892 0,892 - -    

Організація 

блискавкозахисту 
43,369 43,369 - -    

Система опалення 84,142 - 84,142 -    

Благоустрій 

території           
15,844 - 15,844 -    

Влаштування 

тротуарів 
241,290 241,290 - -    

Організація 

проїздів, площадок 
107,213 107,213 - -    

Встановлення 

МАФів 
11,405 - 11,405 -    

Озеленення  34,652 34,652 - -    

Інші витрати 1693,759 235,415 1458,344 -    

Всього: 6663,559 4331,313 2332,246 -    



4.2.  РОЗКЛАД  БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ  ВИДАТКІВ 

 
Статті видатків Загальна 

сума, 

тис. грн. 

Джерела фінансування, тис. грн. 

У першому 

бюджетному році 

У наступні 

бюджетні роки 

ДФРР 

бюджет 

міської  

ОТГ 

інші 

учасники 

проекту 

ДФРР 

бюджет 

міської  

ОТГ 

інші 

учасники 

проекту 

 1. Видатки 

споживання 

(2240): 

0,0 0,0 0,0 -    

Окремі заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до 

заходів розвитку 

0,0 0,0 0,0 -    

 2. Видатки 

розвитку (3142): 
6663,559 4331,313 2332,246 -    

Реконструкція 

частини будівлі 

Пирятинського 

ліцею по вул. 

Визволення, 2а  

в м. Пирятин 

Полтавської 

області 

6663,559 4331,313 2332,246 -    

Разом: 6663,559 4331,313 2332,246 -    

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

Джерела фінансування 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування проекту 

1. Фінансування з ДФРР 4331,313 65% 

2. Фінансування з бюджету об’єднаної 

громади 

2332,246 35% 

3. Дольова участь організацій-партнерів: 0,0 0% 

1) учасників з бюджетного сектору 0,0 0% 

2) учасників з підприємницького сектору 0,0 0% 

3) учасників з громадськості 0,0 0% 

Загальний обсяг фінансування 6663,559 100% 

 

 

 

 



4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт і витрат Разом, тис. грн.  Всього, тис. 

грн. Будівельні 

роботи 

(прямі витрати) 

Загально-

виробничі 

витрати 

1. Демонтажні роботи 190,468 37,346 127,814 

2. Земляні роботи 4,742 1,565 6,307 

3. Фундаменти 55,941 1,987 57,928 

4. Стіни та перегородки 591,373 35,793 627,166 

5. Мансардний поверх 431,125 57,207 488,332 

6. Покрівля 1268,033 64,231 1332,264 

7. Прорізи віконні та дверні 275,744 2,678 278,422 

8. Підлога 330,469 17,156 347,625 

9. Внутрішнє оздоблення 100,930 20,257 121,187 

10. Зовнішнє оздоблення 435,588 69,738 505,326 

11. Сходи, навіси, ганок 353,948 39,853 393,801 

12. Опалення 73,427 10,715 84,142 

13. Електроосвітлення 92,816 7,142 99,998 

14. Вогнезахист дерев’яних 

конструкцій 

16,849 1,469 18,318 

15. Монтаж системи АПС 23,400 3,105 26,505 

16. Пусконалагоджувальні роботи 0,632 0,260 0,892 

17. Блискавкозахист 41,901 1,468 43,369 

18. Благоустрій території 13,519 2,325 15,844 

19. Тротуари 230,307 10,983 241,290 

20. Проїзди, площадки 104,597 2,616 107,213 

21. Озеленення 29,296 5,356 34,652 

22. Малі архітектурні форми 11,185 0,220 11,405 

    4969,800 

23. Утримання служби замовника - - 132,083 

24. Авторський нагляд - - 5,953 

25. Кошторисний прибуток - - 78,076 

26. Кошти на покриття 

адмінвитрат 

- - 97,379 

27. Кошти на покриття ризиків - - 101,861 

28. Додаткові витрати 

(інфляційні) 
- - 156,901 

29. Податок на додану вартість - - 1121,506 

    6663,559 

 

 

 

 



V. ДОДАТКИ 

5.1. Інформація про партнерські організації 

 

 

 

 Партнер 1 Партнер 2 

Повна офіційна назва 

організації 

 

Опорний заклад- 

Пирятинський ліцей 

Відокремлений підрозділ 

міжнародної громадської 

організації „Міжнародна 

асоціація екологічного 

захисту довкілля“ 

Місце розташування 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Визволення, 2а 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Соборна, 43 

Юридичний статус 

 

Загальноосвітній заклад 

комунальної 

форми власності 

Міжнародна 

громадська організація 

Офіційна адреса 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Визволення, 2а 

04050 

м.Київ 

вул. Мельникова, 56 

Контактна особа 

 

Директор 

Пономаренко  

Лариса Вікторівна 

Голова 

Коваль 

Віктор Іванович 

Телефон 20581 050-10-333-31 

Факс 20580 (04452) 8-03-09 

Адреса електронної пошти lic_piryatin@ukr.net - 

 Партнер 3 Партнер 4 

Повна офіційна назва 

організації 

 

Державне підприємство  

„Пирятинський лісгосп“ 

(Пирятинське лісництво) 

Газета 

„Пирятинські вісті“ 

 

Місце розташування 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Цибаня, 72 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Успенська, 5 

Юридичний статус 

 

Державне  

підприємство 

Друкований засіб 

масової інформації 

Офіційна адреса 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Цибаня, 139 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Успенська, 5 

Контактна особа Директор 

Дудник 

Сергій Васильович 

Головний редактор 

Бондаренко  

Оксана Іванівна 

Телефон 050-76-066-27 050-02-835-92 

Факс (05358) 21526 (05358) 20673 

Адреса електронної пошти piritinles@bigmir.net рir_visti@poltava.ukrtel.net 



 

 

 

 

Керівник проекту                                                                  О.О.Новіков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Партнер 5 Партнер 6 

Повна офіційна назва організації 

 

Приватне 

підприємство 

„Телерадіокомпанія 

„Пирятин“ 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Місце розташування 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Соборна, 42 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Героїв Майдану, 8 

Юридичний статус 

 

Приватне 

підприємство 

Комунальне 

підприємство 

Офіційна адреса 

 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Соборна, 42 

37000, 

м.Пирятин, 

вул. Героїв Майдану, 8 

Контактна особа Директор 

Харченко 

Олександр Георгійович 

Директор 

Скочко 

Віталій Іванович 

Телефон 050-94-867-51 066-38-189-02 

Факс (05358) 31435 (05358) 20618 

Адреса електронної пошти - kashtan.piryatin@gmail.com 


