
Звіт про реалізацію громадського проекту №474 

«Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського 

району». 

Загальний опис результатів проекту:  Реалізація даного проекту дозволила 

оновити матеріально-технічну базу в загальноосвітніх навчальних закладах 

№№20, 170, 226, 240, 252, 219, 225 Оболонського району міста Києва. 

Інноваційні комп’ютерні комплекси прийшли на зміну застарілій 

комп’ютерній техніці, яка використовувалася в кабінетах інформатики з 2003 

року, що дозволило створити дітям умови для здобуття повноцінної і якісної 

освіти з вмінням використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. Слід також зазначити, що використання цих комплексів у 

навчально-виховному процесі, дозволило оновити зміст, форму та методи 

викладання різних предметів, а за рахунок централізованого фільтрування 

несумісного з навчальним процесом контенту – збільшити рівень 

інформаційної безпеки. 

Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином: у 

зв’язку з  відсутністю на ринку двох позицій із запропонованого товару 

відбулась заміна на інший, більш високої якості за ту ж саму вартість. 

Опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність:  

- розробка технічних вимог до інноваційних комп’ютерних комплексів; 

- погодження технічних вимог в Департаменті інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

- проведення процедури тендерної закупівлі, визначення переможця 

(ТОВ “Торговий будинок “КОНРАД”) та заключення договору про 

здійснення поставки та введення в експлуатацію інноваційних 

комп’ютерних комплексів у семи загальноосвітніх навчальних закладах 

Оболонського району міста Києва; 

- укладено додаткову угоду до договору про заміну двох позицій товару 

у зв’язку з їх відсутністю на ринку; 

- поставка інноваційних комп’ютерних комплексів, їх встановлення та 

введення в експлуатацію. 

Фактичний термін реалізації: листопад.2017 року 

Фактичний бюджет: 989982,0 грн. 

 

Фотозвіт результату: 



Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I - III ступенів - ліцей" №20 

Оболонського району м. Києва 

 
 

 
 

Школа I - III ступенів №170 Оболонського району м. Києва 



 

 
 

Школа I - III ступенів №226 Оболонського району м. Києва 



 
 

 
 



Навчально-виховний комплекс "Школа I - II ступенів - ліцей "Управлінські 

технології" №240 "Соціум" Оболонського району м. Києва 

 
 

 
 



Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського району м. 

Києва 

 
Школа I - III ступенів №219 Оболонського району м. Києва 

 

 
 

 

 


