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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД   

«ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ  №1  
 імені  М.І.ПИРОГОВА  ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

вул. Малиновського, 7, м. Вінниця, 21018, тел.  (0432) 67-29-83 e-mail:sch1@galaxy.vn.ua  Код ЄДРПОУ 26235539 

 

Від 21.08.2019 №01-16/289                          Директору  Департаменту  освіти 

На №___________від_______                     Вінницької міської ради 

                                                                        О.В. Яценко  

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ до бюджету - 2020 
  

       З метою  усунення виявлених порушень  у сфері техногенної, пожежної 
безпеки та цивільного захисту і  забезпечення функціонування закладу та його 
розвитку у 2020 фінансовому році  адміністрація закладу просить передбачити  
кошти відповідно до таблиці : 

№ п/п Види  робіт Орієнтовна ціна 

1.  Утилізація відпрацьованих ртутно-містких ламп 500шт.×10=5000грн. 
2.  Медогляд працівників закладу Списки додаються 

3.  Обладнання будівлі та приміщень закладу 
автоматизованими системами протипожежного 
захисту; 

500 000 грн. 
(ціна по запиту) 

4.  Обладнання виходу зі сходової клітини на горище 
протипожежними дверима відповідного типу 
вогнестійкості; 

Ціна по запиту 

 (11 000 грн.- ТОВ 
«Ярмук») 

5.  Забезпечення персоналу та учасників освітнього 
процесу індивідуальними засобами радіаційного 
та хімічного захисту  органів  дихання - 

респіратори  (1300 шт, 212 грн/шт..); 

Ціна по запиту 
(275 600 грн. 
М.Вінниця, вул. 
Максимовича 6) 
(захист від газів) 

6.  Експертиза  шкільних електромереж та ремонт 
виявлених  недоліків; 

80 000 грн.- 
експертиза + рем. 
роботи 

7.  Заміна  водогонів холодної та  гарячої води; 200 000 грн. 
(ціна по запиту) 

8.  Капітальний ремонт приміщення навчальних 
майстерень  для хлопців (окрема будівля); 

1 000 000грн. 
(Ціна по запиту) 

9.  Атестація робочих місць 9р.м. ×2500грн. = 
22500 грн. 
Він.експ.техн.центр 
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Держпраці 
10.  Придбання лінгафонного кабінету (1 шт.)(15+1) Від 160 000 грн. 

(інтернет) 
11.  Кабінет  захисту Вітчизни Від  112 566 грн 

(інтернет) 
12.  Придбання інтерактивних комплексів (3 шт.) 200 000  грн. 

(інтернет) 
13.  Огорожа  від вул. Малиновського + ворота 150 000 грн. 

(ціна по запиту ) 
14.  Рукав пожежний, латексний  D=51 мм. з ГР-50 -2 

шт., Ствол РС  D=51  мм.  алюм. – 3 шт. 
2500 грн. 
(ТОВ  Флоріан-Т) 

15.  Перевірка пожежною службою на справність, 
випробування  та регламент ПК 

Ціна по запиту 

6 шт×360=2160 

(ТОВ  Флоріан-Т) 
16.  Перевірка/заправка вогнегасників 12 шт . 

(75 грн/шт.) 
900 грн. 
ТОВ «Ярмук» 

17.  Кошти на забезпечення відряджень працівників 
закладу  для участі у професійних конкурсах, 
семінарах, конференціях, виставках. 

25 000 грн. 
 

18.  Курси ЦЗ 1 працівник 

(по запиту) 
19.  Курси  з ОП 3 працівника  

(по запиту) 
УСЬОГО   Від 27472266 грн+ 

      Крім  того, просимо  Вас порушити клопотання перед керівництвом 

 КП «Вінницяоблводоканал»  про заміну підвідних труб  холодної води від 
розподільчої  камери до закладу. 
 

 

 З  повагою  в.о.директора                                                  О.Л.Дудник 
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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ  №1  
 імені  М.І. ПИРОГОВА  ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

_________________________________________________________________  

21018, м. Вінниця,  вул. Малиновського, 7        тел. 56-23-88         e-mail:sch1@galaxy.vn.ua   

 

Від12.10.2018   №01-16/516                      Директору  Департаменту  освіти 

На №___________від_______                  Вінницької міської ради 

                                                                     О.В. Яценко  

 

ПРОПОЗИЦІЯ до бюджету - 2019 
  

       З метою неухильного усунення виявлених порушень  у сфері техногенної, 
пожежної безпеки та цивільного захисту (відповідно до листа ГУ ДСНС України 
у Вінницькій області від 27.08.2018 року № 1252)  і  забезпечення 
функціонування закладу та його розвитку у 2019 фінансовому році  адміністрація 
закладу просить передбачити  кошти відповідно до таблиці : 

№ п/п Види  робіт Орієнтовна ціна 

1.  Утеплення фасаду закладу, заміна даху та вікон 
(можливий частковий ремонт  аварійних ділянок);     
Звертаємо увагу на аварійність фасаду, що 
створює небезпеку для учасників освітнього 
процесу, про що неодноразово подавали   
інформацію. 

15 000 000 грн. 
(у 2017 році була 
розроблена 
проектна 
документація та 
кошторис 
міськими 
службами ) 

2.  Проведення вогнезахисної обробки дерев᾿яних  
елементів покрівлі засобами вогнезахисту, які 
забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; 

100 000 грн. 
(ціна по запиту) 

3.  Обладнання будівлі та приміщень закладу 
автоматизованими системами протипожежного 
захисту; 

500 000 грн. 
(ціна по запиту) 

4.  Обладнання виходу зі сходової клітини на горище 
протипожежними дверима відповідного типу 
вогнестійкості; 

Ціна по запиту 

 (11 000 грн.- ТОВ 
«Ярмук») 

5.  Забезпечення персоналу та учасників освітнього 
процесу індивідуальними засобами радіаційного 
та хімічного захисту  органів  дихання - 

респіратори  (1300 шт, 212 грн/шт..); 

275 600 грн. 
М.Вінниця, вул. 
Максимовича 6 

(захист від газів) 
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6.  Експертиза  шкільних електромереж та ремонт 
виявлених  недоліків; 

40 000 грн.- 
експертиза + рем. 
Роботи 

7.  Заміна  водогонів холодної та  гарячої води; 200 000 грн. 
(ціна по запиту) 

8.  Капітальний ремонт приміщення навчальних 
майстерень  для хлопців (окрема будівля); 

2 000 000грн. 
(Ціна по запиту) 

9.  Перенесення гімнастичного залу з пристосованого 
приміщення з ІІІ поверху на  І 

500 000 грн. 
(Ціна по запиту) 

10.  Капітальний ремонт шкільної бібліотеки 100 000 грн. 
(ціна по запиту) 

11.  Придбання сучасного кабінету хімії (1 шт.) Від 735 000 

грн.(інтернет) 
12.  Придбання сучасного кабінету фізики (1 шт.) Від 1 123875 грн. 

(інтернет) 
13.  Придбання лінгафонного кабінету (1 шт.)(15+1) Від 160 000 грн. 

(інтернет) 
14.  Придбання сучасного кабінету біології (1 шт.) Від 600 000 грн. 

(інтернет) 
15.  Кабінет  захисту Вітчизни Від  112 566 грн 

(інтернет) 
16.  Придбання інтерактивних комплексів (3 шт.) 200 000 грн. 

(інтернет) 
17.  Огорожа  від вул. Малиновського + ворота 150 000 грн. 

(ціна по запиту ) 
18.  Рукав пожежний, латексний  D=51 мм. з ГР-50 -2 

шт., Ствол РС  D=51  мм.  алюм. – 2 шт. 
1500 грн. 
ТОВ  Флоріан-Т 

19.  Перевірка пожежною службою на справність та 
випробування ПК 

Ціна по запиту 

20.  Перевірка/заправка вогнегасників 10 шт . 
(65 грн/шт.) 

650 грн. 
ТОВ «Ярмук» 

21.  Кошти на забезпечення відряджень працівників 
закладу  для участі у професійних конкурсах, 
семінарах, конференціях, виставках. 

25 000 грн. 
 

УСЬОГО  21 895 191  грн. 
      Крім  того, просимо  Вас порушити клопотання перед керівництвом 

 КП «Вінницяоблводоканал»  про заміну підвідних труб  холодної води від 
розподільчої  камери до закладу. 
  

З  повагою  директор                                              М.П.Свіржевський 

 

 


