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РІШЕННЯ
10.11.2016

м.Свалява

№ 126

Про стан підготовки закладів освіти,
культури, охорони здоров'я до роботи
в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Розглянувши інформацію Свалявської райдержадміністрації від 29.09.2016
р. № 1139/01-01 про стан підготовки закладів освіти, культури, охорони здоров'я
до роботи в осінньо-зимовий період, відповідно до статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
Інформацію про стан підготовки закладів освіти, культури, охорони
здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років вз’яти до відома
(додається).

Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
від 10.11.2016 р. № 126

Інформація
про стан підготовки закладів освіти, культури, охорони здоров'я до роботи
в осінньо-зимовий період 2016-2017 років
Для забезпечення сталої роботи та підготовники установ бюджетної
сфери
району в осінньо - зимовий період 2016-2017 років прийнято
розпорядження голови райдержадміністрації від 06.05.2016 №132 "Про підготовку
господарського комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2016-2017 років".
З метою організації оперативного контролю за підготовкою
господарського комплексу, підприємств та установ бюджетної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років прийнято доручення голови
райдержадміністрації від 26.05.2016 № 01-08/29, яким утворено робочу групу з
питань підготовки та сталого проходження опалювального сезону 2016-2017
років.
За станом на 29.09.2016 року проведено 4 засідання робочої групи, на яких
аналізується стан готовності об’єктів до осінньо-зимового періоду та підготовки
до опалювального періоду, визначаються завдання щодо вжиття відповідних
заходів по усуненню недоліків та оперативного реагування.
Також відповідно до розробленого графіку комісією із числа членів штабу
здійснює обстеження бюджетних установ та організацій та фіксується стан
підготовки до зими.
Затвердженні помісячні ліміти споживання природного газу для
бюджетних установ та організацій району, які доведені облдержадміністрацією.
Відповідно до розроблених та затверджених заходів з підготовки до
осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, вжито ряд заходів з підготовки
об’єктів до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, зокрема :
В сфері освіти:
Станом на 28.09.2016 року всі навчальні заклади району готові до роботи в
осінньо-зимовий період.
Проведено обстеження і випробування інженерних мереж навчальних
закладів, за їх результатами розроблено й затверджено заходи щодо підготовки до
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Заходами передбачено
економію паливно-енергетичних ресурсів та ефективне використання
енергоресурсів, створення нормативних запасів палива; дотримання доведених
лімітів споживання природного газу й електроенергії.
Станом на 28.09.2016 року загальноосвітні школи стовідсотково
забезпечені паливними дровами - завезено 362 м3. Оголошено тендер на
закупівлю брикетів паливних на суму 865500 грн.
Виконані поточні ремонти приміщень та котелень, водопровідних,
каналізаційних мереж, ізоляція трубопроводів та утеплення підвальних
приміщень.
Забезпечено підготовку протипожежних заходів, посилено роз’яснювальну
роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо правил безпечної

поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньозимового періоду. У випадках аварій у системах тепло-, електро- та
газопостачання в осінньо-зимовий період налагоджено взаємодію з місцевими
органами виконавчої влади.
Проведено чергову державну повірку лічильників газу та коректорів
обліку споживання природного газу, навчання операторів газових котелень,
обстеження димових та вентиляційних каналів, пусконалагоджувальні роботи
автоматики безпеки котлів.
Виконано заміри опору ізоляції електромереж та блискавкозахисту у
навчальних закладах.
Станом на 28.09.2016 року проведено ремонт даху Березниківського ДНЗ
(54000 грн.), ремонт внутрішньої вбиральні в Свалявській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
(55000 грн.) та ремонт коридорів (75000 грн.).
- капітальний ремонт системи теплопостачання в Свалявській ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 (вартість робіт 1150000 грн. - виконано на 100 вітсотків);
- капітальний ремонт системи водовідведення в Неліпиській ЗОШ І-ІІІ ст.
(вартість робіт 190000 грн. виконано на 100 відсотків);
- капітальний ремонт Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. - заміна вікон та дверей
(вартість робіт 555159 грн. виконано на 100 відсотків);
- капітальний ремонт Свалявської гімназії - заміна вікон та дверей
(вартість робіт 544720 грн. виконано на 100 відсотків);
- облаштування спортивного майданчика Голубинської ЗОШ І-ІІ ст.
(вартість робіт 270000 грн. виконано на 90 відсотків).
Завершуються роботи з ремонту корпусу в Росошанській ЗОШ І-ІІ ст.
(вартість робіт 552000 грн. - виконано на 90 %).
Замінено котли у Керецьківському ДНЗ (2шт. - 37000 грн.), Керецьківській
ЗОШ І-ІІІ ст. (19000 грн.), Родниковогутському НВК (24000грн.).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на: капітальний ремонт
даху Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; капітальний ремонт даху та заміни вікон і
дверей Сасівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Павлівського НВК, Березниківської ЗОШ ІІІІ ступенів.
В сфері культури :
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від
06.05.2016р. № 132 ,,Про підготовку господарського комплексу та установ
бюджетної сфери району до роботи в осінньо–зимовий період 2016 – 2017
років” дано відповідний наказ по відділу від 10.05.2016 року № 19/01-05 ,,Про
підготовку установ культури та мистецтв району до роботи в осінньо-зимовий
період 2016 - 2017 років”.
З метою своєчасної і якісної підготовки установ культури та мистецтв
району до роботи в осінньо–зимовий період 2016 – 2017 років проведено
відповідну роботу.
В районі збережено мережу закладів культури та мистецтв. У даний час
мешканці району користуються послугами трьох дитячих шкіл мистецтв, 1 музея,
25 бібліотек, 23 клубних закладів.
Матеріально-технічна база більшості установ культури та мистецтв району
знаходиться в задовільному стані. Протягом 2016 року проведено поточні

ремонти в більшості бібліотечних та клубних установах населених пунктів
району, дитячих шкіл мистецтв.
В цьому році
для завершення реконструкції Свалявської ДШМ
по вул.Борканюка, 4 виділено 1млн. 300 тис.грн. (ремонтні роботи
продовжуються); закуплено газовий лічильник – 3963 грн.; відремонтовано
електропроводку на суму – 5268 грн.; в корпусі № 2 по вул.Головній Свалявської
ДШМ замінено вікна та двері (металопластикові) – 49250 грн.; проведено поточні
ремонти на суму 10 тис.грн., а також в Керецьківській ДШМ – замінено вікна на
металопластикові на суму 31200 грн. та проведено поточний ремонт вартістю
3655 грн.
Крім цього, виготовлено проектно-кошторисну документацію для
капітального ремонту клубу с.Р.Гута – 28818 грн.
Для дитячої районної бібліотеки зроблено ремонт електропроводки,
закуплено нові світильники на суму 5268 грн. В бібліотеці-філії с.Тибава замінено
вікна на металопластикові на загальну суму 19400 грн.
В Свалявському історичному музеї замінено металопластикові вікна на
суму 15000 грн.
Для нормального функціонування закладів культури району в осінньозимовий період 2015 - 2016 років заплановано завезти 150 м3 дров. З них, 70
м3 для бібліотек та 80 м3 для клубних установ. З бюджету відділу культури і
туризму виділено 38 тис.грн. для забезпечення твердим паливом бібліотечних
та декількох клубних установ району, які фінансуються з районного бюджету. На
сьогодні всі заклади забезпечені твердим паливом.
На балансі відділу знаходяться дві автономні котельні, які знаходяться в
задовільному стані. Проведено чергову повірку лічильників газу та коректорів
обліку споживання природного газу, навчання операторів газових котелень,
обстеження димових та вентиляційних каналів, пусконалагоджувальні роботи
автоматики безпеки котлів.
В сфері охорони здоров’я Свалявський РЦ ПМСД:
1.Котельні АЗПСМ (с.Росош, с.Плоске, с.Сасівка), та ФАПи с.Уклин,
с.Родниківка, с.Р.Гута, с.Оленево, с.Яківське, с.Павлово, с.П.Потік, с.Черник,
с.Лопушанка, с.Ганьковиця) забезпечені дровами.
2. Котельні АЗПСМ с.Березники, с.Дусино, с.Поляна, с.Голубине, с.Стройне
перевірені та підтвердження актами готовності погодженими інспектором
держенергонагляду.
3.До 01.10.2016року будуть готові акти на димоходи і витяжки.
4.АЗПСМ с. Дусино, с.Керецьки, с.Поляна, ФАП.с.Уклин замінені
електролічильники.
5.Заборгованості перед енергопостачальниками немає.
6.У зв’язку з реорганізацією газового господарства України питання
допуску газу на газові котли на даний час не вирішено.
Свалявська ЦРЛ:
1.Проведено повірку та ремонт газового обладнання. Закуплено 2 газові
лічильника.
2.Виконано роботи по заміні вентиляційних труб котелень.
3.Виконано перевірку та ремонт котельного обладнання.
4.Замінено циркуляційний насос корпусу «А».

5.Перевірено та виконано ремонтні роботи по електросиловому
обладнанню.
6.Частково замінено світильники та лампочки по райлікарні на
енергозберігаючі.
7.Проведено роботу по обрізці дерев повітряної лінії Свалявської ЦРЛ.
8.Котельні приведені до відповідної готовності до опалювального сезону: з
9 котелень 8 приведені до відповідної готовності.
9.Проведено поточний ремонт даху поліклінічного відділення.
10.Виконано роботи по очистці каналізаційних відводів Свалявської ЦРЛ.
12.Виконано роботи по частковому ремонту теплових мереж райлікарні.
13.Виконано перевірку та ремонт димовентиляційних каналів.
14.Проведені роботи по заміні труб водопостачання прального відділення
Свалявської ЦРЛ.

Заступник голови ради

К.Стегура

