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  Підготовка навчальних закладів до нового навчального року та 

створення комфортних умов для перебування дітей кожного дня у школі – 

одне з найголовніших  та непростих  завдань районного управління освіти і 

навчальних закладів зокрема. Ефективність підготовки буде оцінена тільки 

по досягнутим результатам, тобто надання можливості учням та вихованцям 

навчатися в закладах, які відповідають сучасним вимогам.  

На підготовку до нового навчального року із загальної суми 7137, 7тис 

грн. профінансовано 186,5 тис (2,6%), а робіт виконано на суму 3089,6 (43%). 

 Це  капітальні  ремонти  дахів ( ДНЗ№464, 17, 376, 334,  ЗНЗ №12, 54, 

279), пралень (ДНЗ №716, 648) , місць  загального  користування(ЗНЗ №67, 

64, ДНЗ №712), приміщень  закладів, електрощитових(л. «Престиж») та  

аварійний  ремонт  електромереж, вивіз  сміття, профдезинфекція закладів,  

обслуговування  силового  обладнання тощо. 

На підготовку до осінньо-зимового періоду з загальної суми 2523,5 тис 

грн. профінансовано 1357,7 тис (53,8%), а робіт виконано на суму 1501,9 тис. 

грн.. (59%). 

Це  капітальні  ремонти  систем  ЦО,ХВП,ГВП  та  повірка  теплових  і  

водомірних  вузлів , аварійний  ремонт  зовнішніх  і  внутрішніх  мереж,  

технічне  обслуговування : газового  устаткування, МІТП , внутрішніх  

систем  ЦО , ХВП , ГВП і  вузлів  обліку  теплової  енергії.   

Профінансована на 3%  програма по заміні вікон у дошкільних  закладах 

( планується заміна у 5-ох ДНЗ - ДНЗ №313, вул.Каменярів, 50-б, ДНЗ №398, 

пр.-т Відрадний, 14/45-а, ДНЗ №490, вул.Ніжинська, 26, ДНЗ №623, 

вул.Солом’янська, 16, ДНЗ №624, вул.Кудряшова, 14). Проплачено 40,0 тис 

грн 

В ході підготовки до нового навчального року передбачено і 

капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання в 2-х ДНЗ (№477, 

вул.Солом’янська, 33 та №654, вул.Виборзька, 51/53) та 2-х ЗНЗ ( сзш №26, 

вул. Комарова,32  та 161, вул. Каблукова 14) . 

 Станом на липень 2014 отримано висновки Держекспертизи по 

кошторисній документації та укладено договори з підрядними організаціями. 

В разі  перерахування  коштів  з  казначейських  рахунків  на  рахунки 

підрядників  за  виконані  роботи   капітальні  ремонти  інших  об’єктів  

будуть  продовжені  
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 Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 

25.03.2014 №297 «Про впровадження автоматизованої системи контролю 

споживання енергоносіїв у навчальних закладах Солом’янського району 

міста Києва» передбачено впровадження автоматизованої системи в 40 

закладах. 

Проте, через нестачу фінансування, ремонти проводяться мінімальні, 

аби забезпечити дітям необхідні навчальні умови.  

Найбільша проблема – це те, що навіть за поточними  видатками  є 

заборгованість, яка складає :  

- кредиторська  заборгованість  ПННР – 774,0  тис. грн.,  

- кредиторська  заборгованість  ОЗП – 42,7 тис. грн.  

Це призводить до того, що ремонтні роботи тимчасово 

призупиняються.  

Під час підготовки  до нового навчального року  в закладах освіти  

залучаються  і позабюджетні кошти -  проводяться капітальні, поточні та 

косметичні ремонти (ремонти групових та підсобних приміщень, заміна вікон 

на металопластикові, ремонт освітлення, благоустрій територій, тощо). Такі 

роботи здійснені практично у кожному закладі.  

Станом на 01 серпня   65% освітніх закладів  району обстежені 

представниками АК «Київенерго» для подальшого  отримання актів 

готовності за формою Є-8. 

 


