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Про впровадження заходів
енергозбереження в закладах
освіти області

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора  КЗ   «Центр
організаційно-господарського забезпечення закладів освіти» Федорчука Олега
Миколайовича,  колегія  відмічає,  що  з  метою  економії  бюджетних  коштів,
дотримання  температурного  режиму,  щороку  розробляються  та
впроваджуються  заходи  енергозбереження  у  закладах  освіти  області.  На
проведення даних заходів у 2016-2018 роках  закладами освіти області освоєно
162 млн. 100 тис. гривень. В тому числі, у 2016 році – 36,0 млн., у 2017 році –
72,0 млн., у 2018 році – 54,1млн.

Побудовано  19 котелень,  чотири школи переведено з  пічного опалення,
проведено реконструкцію діючих котелень з переводом на інше опалення у 16 -
ти школах, капітально відремонтовано 48 котелень. Замінено 119 котлів, 204
колісники та 50 насосів.
      У 144-х   закладах  освіти  відремонтовано 127,8  тис  м2 дахів,  у  58-ми
проведено утеплення 95,2 тис. м.кв фасадів та в 48-ми утеплено 45,8 тис. м.кв.
горищних перекриттів.    У 49-ти школах відремонтовано 4,1 тис п/м зовнішніх
тепломереж та у 117-ти школах проведено ремонт внутрішніх систем опалення.
Замінено  34540 м2 (10764 шт.) вікон, в тому числі у  179-ти школах замінено
вікна стовідсотково. Також замінено 2372 дверей.  
        Проаналізувавши проведену роботу у  2018 році  можна сказати,  що
найбільше коштів  на заходи по енергозбереженню використано:
-  у містах Старокостянтинів – 8,7 млн. грн., Хмельницький – 8,5 млн.грн., м.
Шепетівка – 4,3 млн.грн.;
-   районах  –  Ізяславському  –  3,3  млн.грн.,  Кам’янець-Подільському  –  2,2
млн.грн., у Славутському та Деражнянському  по 2,0 млн.грн; 
- об’єднаних територіальних громадах – Волочиській та  Судилківській по 2,8
млн.грн.,  Сатанівській  –  1,9  ,  Полонській  –  1,5  та  Ганнопільській  1,4  млн.
гривень. 



Зовсім  не  освоювались  кошти  на  енергозберігаючі  заходи  в
Новоушицькому  і  Полонському  районах,  Війтовецькій,  Чорноострівській  та
Дунаєвецькій селищних громадах.     

Щорічно  проводяться  заходи  з  енергозбереження в  закладах  освіти
обласного  підпорядкування.  Так,  за  останні  три  роки  на  заходи  з
енергозбереження освоєно 17 млн. 250 тис.гривень. Проведено реконструкцію
котелень з добудовою під котли на твердому паливі в Антонінській спеціальній
загальноосвітній  школі-інтернат  та  Солобковецькому  навчально-
реабілітаційному центрі,  реконструкцію даху  їдільні  та  утеплення  зовнішніх
стін в Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі, капітальний ремонт по
заміні  зовнішньої  тепломережі  у  Соколівській   спеціальній  загальноосвітній
школі-інтернат  та  Вовковинецькій  загальноосвітній   школі-інтернат,
капітальний ремонт частини системи опалення та реконструкцію даху будівлі у
Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання та капітальний ремонт
системи  опалення  приміщення  юридичного  факультету  Хмельницького
університету управління та права. Завершується реконструкція даху будівлі з
утепленням зовнішніх стін Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів.

Враховуючи зазначене,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

       1. Керівникам структурних підрозділів      з питань освіти районних 
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування:

       1.1. Продовжувати    роботу     по     впровадженню  енергозберігаючих
технологій   у  закладах освіти області. 
                                                                                                                   Постійно

1.2. При формуванні місцевих бюджетів ініціювати передбачення коштів
на  реалізацію  проектів,  що  стосуються   енергозбереження  у  тому  числі  з
залученням інвесторів,  зосередивши особливу увагу на переведення газового
опалення на твердопаливне, утеплення зовнішніх стін та горищних перекриттів.

Постійно
        1.3. Забезпечувати дотримання норм і лімітів споживання енергоносіїв,
виконання завдань щодо їх економії.

Постійно
1.4.  Розглянути на засіданнях колегій питання щодо стану використання

енергоносіїв. 
                                                                                      До травня 2019 року

   
2. Контроль за виконанням цього рішення залишити за собою. 

Директор Департаменту                                                                           О. Фасоля




