
Аплікаційна форма 

 

Проект (назва):  «Майбутнє країни – її діти – турбуймося ж про них.» 

Вибірковий капітальний ремонт підлоги ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Нова Гребля 

Калинівського району Вінницької області)» 

 

Територіальна громада: Новогребельська територіальна громада Калинівський 

район Вінницька область   

 

Керівник проекту: Лавренюк Віра Юріївна 

 

Місце роботи, посада керівника проекту:       ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Нова Гребля, 

директор школи 

 

Контактний телефон керівника проекту, факс, E-mail: тел.:0968869628,  

факс: 04(333)3-46-36, E-mail: n_greblya@ukr.ne 

 

Проблема, на вирішення якої спрямований проект: 

 

Основна проблема проекту –  полягає у вирішенні питання  

енергозбереження шкільного приміщення, організації навчально-виховного 

процесу згідно зі Стратегією сталого розвитку  Новогребельської територіальної 

громади до 2020 року, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про енергозбереження», що забезпечить дотримання прав дітей на 

доступність і безоплатність здобуття шкільної освіти отримання населенням 

якісних освітніх послуг та збереження здоров’я дітей . 

 

 

    Мета проекту:  

 

Метою проекту є відповідні дії щодо  забезпечення температурного режиму 

у приміщенні навчального закладу, який би відповідав Державним санітарних 

правилам і нормам ДСанПіН 5.5.2.008-01, створення належних  умов 

перебування дітей у школі щодо їх здоров’я  та покращення умов праці 

працівників  школи, здорового мікроклімату у родинах наших вихованців.  
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Фото 1 до реалізації проекту: 

 
 

 
 

 

 

 

 



Фото 2 процес реалізації: 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 



Фото 3 досягнутий результат:  

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



Фінальний звіт 

 

Проект :  «Майбутнє країни – її діти – турбуймося ж про них.» Вибірковий 

капітальний ремонт підлоги ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Нова Гребля Калинівського 

району Вінницької області)» 

 

Керівник проекту: Лавренюк Віра Юріївна 

 

Проблема, на реалізацією якої спрямований проект:  

 

Основна проблема проекту –  полягає у вирішенні питання  

енергозбереження шкільного приміщення, організації навчально-виховного 

процесу згідно зі Стратегією сталого розвитку  Новогребельської територіальної 

громади до 2020 року, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про енергозбереження», що забезпечить дотримання прав дітей на 

доступність і безоплатність здобуття шкільної освіти, отримання населенням 

якісних освітніх послуг та збереження здоров’я дітей шляхом капітального 

ремонту підлоги у шести класних кімнатах першого поверху. 

 

Мета проекту: 

 

 Забезпечення температурного режиму у приміщенні навчального закладу, який  

відповідає Державним санітарних правилам і нормам ДСанПіН 5.5.2.008-01, 

створення належних  умов перебування дітей у школі щодо їх здоров’я  та 

покращення умов праці працівників  школи, здорового мікроклімату у родинах 

наших вихованців.  

 

Проведено наступні заходи в ході реалізації проекту: 

1.Створено робочу групу проекту, до якої було включено представників 

заявника, представників партнерів, громадських організацій, громадськості, 

батьківського комітету школи, підприємств та установ, задіяних в проекті. 

2.Проведено презентацію проекту для членів територіальної громади. 

3.Проведено установче засідання учасників проекту з метою визначення завдань, 

узгодження плану дій, затвердження  бюджету проекту, визначення термінів 

фінансування. 

4. Вивчено ринок будівельних матеріалів. 

5. Проведено моніторинг ринку будівельних послуг. Складено угоду з 

організацією - підрядником виконання робіт. 

3. Придбано будівельні матеріали. 

4. Проведено демонтаж старої підлоги. 

5. Змінено рівень підлоги: підсипанням ґрунту.   

6.Улаштувано підстильний щебеневий шар. 

7. Укладено гідроізоляцію та теплоізоляцію . 

8. Улаштувано бетонну стяжку.  



9. Улаштувано цементну вирівнювальну стяжки. 

10.Улаштувано покриття з лінолеуму, плінтусів, з’єднання заглушок , кутників 

для плінтусів. 

11.  Проведено моніторинг виконання робіт та сформовано звітність щодо 

виконання проекту. 

13. Виготовлено та встановлено інформаційну табличку встановленого зразка  

із зазначенням назви проекту, Конкурсу та зазначенням, що фінансування  

виділено з обласного бюджету. 

14. Створено робочу групу для здійснення моніторингу виконання проекту 

шляхом спостереження та опитування представників цільових груп.  

15. Висвітлено інформацію про результати проекту у місцевих  ЗМІ. 

 16.Сформовано щомісячні та підсумковий звіт проекту. 

 

До реалізації проекту були залучені: 

- Новогребельська територіальна громада; 

- Калинівська районна рада; 

- Працівники та батьківська громадськість ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нова Гребля 

 

Вартість проекту 211 243 грн., в тому числі: 

З фонду конкурсу – 50 000 грн. 

З місцевого бюджету – 38087 грн. 

З бюджету партнерів – 123156 грн.  

 

Всі кошти, заплановані на реалізацію проекту, використані за 

призначенням. 

 

Звіти про реалізацію проекту надавались виконавчому адміністратору 

своєчасно, також надана аплікаційна форма про реалізований проект. 

 

Виконавчим адміністратором перевірено стан реалізації проекту: 

23.08.2017р.,09.09.2017р. 

  

 На початку впровадження даного проекту, з метою оприлюднення 

інформації щодо старту, ходу і результатів реалізації проекту було 

проведено наступні заходи:  

 

- 07.07. 2017 р. стаття в районній газеті «Прапор перемоги» №27 «Двадцять  

проектів з району стали переможцями Обласного конкурсу» 

- 10.07.2017 р. проведено сходку села , де ознайомлено мешканців громади 

з результатами 14 Обласного конкурсу розвитку територіальних громад , 

метою та завданнями проекту , планом заходів щодо його реалізації. 

- 15.07. 2017 р. вивішено Інформаційний бюлетень  Участь 

Новогребельської громади в Обласному конкурсі розвитку 



територіальних громад на дошці оголошень біля сільської ради та у 

школі. 

- 01.09. 2017. - випуск стінної  експрес – газети «14 Обласний допомагає 

нашій школі стати комфортнішою» та розміщено в інформаційному 

куточку в школі і на дошці оголошень біля сільської ради 

- Звіт керівника проекту Віри Лавренюк про хід реалізації проекту на 

загальношкільних батьківських зборах 05.10.2017 р. 

 

 

Голова села Нова Гребля:_____________________Анатолій Андріюк 

     

 

Керівник проекту: ____________________________Віра Лавренюк  

     

 

М.П. 

 

  
 


