
Проект  
вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від __ __________ 2021 року                                                          №__ 
смт Олександрівка 

 
Про стан підготовки закладів  
соціальної сфери до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років  
 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної рада Панченка Я.О. про стан 
підготовки закладів соціальної сфери які розташовані на території селищної 
ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років: 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 
Панченка Я.О. про стан підготовки закладів соціальної сфери які розташовані 
на території Олександрівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 років взяти до відома (додається). 

 
2. Керівникам закладів соціальної сфери завершити роботи з підготовки 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років до 01 листопада  
2021 року. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради В. Осипенка. 

 
 
 
 
Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 

 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради  
__ вересня 2021 № ____ 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про підготовку закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 років  

 
Відділ освіти 

На території Олександрівської селищної ради працюють 5 опорних шкіл, 
15 філій та 10 закладів дошкільної освіти. Приміщення 5-ти опорних закладів 
загальної середньої освіти опалюються природним газом, з них у 2-х є 
твердопаливні котли (Михайлівська ЗШ І-ІІІ ст. та Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст. 
№1). Приміщення 6 філій опалюються твердим паливом, 8 філій – опалюються 
природнім газом, одна – електроопалення. Приміщення 4-х закладів дошкільної 
освіти опалюються природнім газом (в 3-х із них є твердопаливні котли),                        
5 приміщень – опалюються твердим паливом, 1 – приміщення – 
електроопалення. 

Залишки вугілля по закладах середньої освіти становлять – 77,8 тон, дров 
– 247,2 м3. 

Проведено процедуру закупівлі дров – 420 м3 та проводиться їх 
планомірне завезення. 

Триває процедура закупівлі 180 тонн вугілля. 
З метою підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років проведено  планові поточні ремонти котелень та топкових та 
отримано в Держенергонагляді акти готовності теплових господарств до 
роботи. Проведено повірку газових лічильників, сигналізаторів газу, 
манометрів та термометрів, перезарядку вогнегасників. 

Проводиться процедура придбання 3-х газових котлів для 
Олександрівського НВК КЗ «Олександрівьске НВО №2» та Красносільської  
ЗШ І-ІІІ ст. КЗ «Красносільське НВО». 

Проведено часткову заміну дерев’яних віконних блоків на 
металопластикові енергозберігаючі (Лісівська філія КЗ «Михайлівське НВО» -  
8 шт., Староосотська філія КЗ «Олександрівське НВО №1» - 8 шт., 
Олександрівський НВК – 8 шт. та Бірківська філія КЗ «Олександрівське                  
НВО №2» - 8 шт.). 

В Олександрівському ДЗО №6 замінено – 5 шт. дерев’яних віконних 
блоків на металопластикові енергозберігаючі (за рахунок спонсорів). Протягом 
вересня-жовтня 2021 року планується замінити ще 5 віконних блоків за 
бюджетні кошти. Крім того, в 2021 році проведено коригування двох проектів 
по Олександрівському ДНЗ №3 та ДНЗ в с. Красносілля на дані цілі було 
використано 100,4 тис грн.. Загальна вартість реалізації проектів після 
коригування, згідно проведеної експертизи становить – 7225,532 тис грн. в тому 



числі по ДНЗ №3 в смт Олександрівка – 5516,491 тис грн. та ДНЗ в                                 
с Красносілля – 1709,041 тис грн. На даний час на реалізацію даних проектів 
спрямовано 3000,4 тис грн. в тому числі, з державного бюджету - 2900,0 тис 
грн. з місцевого - 100,4 тис грн., роботи в даному напрямку тривають. 

Проведено заміну циркуляційного насоса в топковій Цвітненської філії 
КЗ «Красносільське НВО». 

Проведено навчання відповідальних осіб за теплове господарство та 
готується проведення навчання відповідальних за газове господарство та 
операторів котелень на топкових.  

Поряд з цим, є проблеми з обладнанням вузлів обліку газу засобами 
передачі даних, реконструкція вузла обліку газу в Олександрівській ЗШ І-ІІІ ст 
№1 КЗ «Олександрівьске НВО №1», є потреба в заміні твердопаливних котлів в 
Олександрівьскому ДЗО №6, Єлизаветградківському ДЗО та Розумівському 
ДЗО, які вийшли з ладу та потребують заміни. Також не вистачає коштів на 
оплату за природній газ. 
 

Відділ культури 
З метою своєчасної підготовки закладів культури до осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 року станом на 07.09.2021 року проведено технічний огляд 
димовентиляціних каналів (центр культури та дозвілля, дитяча музична школа, 
центральна бібліотека; 4,8 тис.грн), технічний огляд наземної частини 
газопроводу (центр культури та дозвілля, дитяча музична школа, центральна 
бібліотека; 3,8 тис.грн), заміну електролічильників (Стара Осота, Івангород, 
Триліси; 2,4 тис.грн.) та технічну перевірку наявних електролічильників (Стара 
Осота, Івангород, Триліси; 2,5 тис.грн). 

Укладено договори на постачання електричної енергії, природного газу, 
та водопостачання. 
На розгляд сесії селищної ради подано клопотання стосовно виділення 
додаткових коштів на придбання дров (102,0 тис.грн). 

Встановлено постійний контроль за поточною оплатою природного газу, 
електричної енергії та води, не допускаючи виникнення заборгованості за 
спожиті енергоносії. 

Здійснено заміну вікон в КЗ «Центр культури та дозвілля» на суму                            
22,5 тис.грн (3 шт) 

Залишки дров по закладах культури  наявні в Михайлівському СБК -                       
8,1 скл.м (6,0 тис.грн), Красносілківському СБК – 3,7 скл.м (4,4 тис.грн) та  
Єлизаветградківській бібліотеці- 3,0 скл.м (2,7 тис.грн). 

Потребують заготівлі Єлизаветградсківський СБК(6 скл.м) та бібліотека 
(6скл.м), Бовтиська бібліотека (6 скл.м), Івангородська бібліотека(6 скл.м), 
Цвітненська бібліотека (6 скл.м), Соснівська бібліотека (6 скл.м) та СБК                        
(6 скл.м), Ясинівський СК (6 скл.м), Любомирський СК (6 скл.м), 
Вищеверещаківський СБК (6 скл.м), Підлісненський  СБК (6 скл.м), 
Родниківський СБК (6 скл.м), Веселівський СК (6 скл.м), Голиківський СБК                  
(6 скл.м), Михайлівський СБК (6 скл.м), Розумівський СБК (6 скл.м), 
Бірківський СК (6 скл.м),  Цвітненський СБК (6 скл.м). Всього 108 скл.м. 



Заклади охорони здоров’я  
КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

складається з 16 фельдшерсько-акушерських пунктів та 6 амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини. В зимовий період опалюються всі заклади 
медицини, з них 7 опалюються природним газом, 4 – електрообігрівачі,                          
10 - пічне, 1- централізоване теплопостачання.  
 Планова потреба у дровах становить 90,0 м. куб., залишок дров                            
6,0 м. куб., що становить 6,7% від потреби (84,0 м. куб). на суму 97,4 тис. грн.. 
 Для закупівлі природного газу необхідно 67,7 тис. грн.. 
На даний час завершено такі роботи: 
 Проведено навчання в учбовому центрі відповідальних осіб за газове  
господарство на суму 3,15 тис. грн..  
 Також за цей період часу проведено поточні ремонти приміщень закладів 
медицини на суму понад 10,0 тис. грн. (поточний ремонт покрівлі на 
Староосотському ФАПі, заміна димканалів на двох ФАПах., перевірено 
систему опалення і водопостачання та проведено їх ремонт на проблемних 
ділянках, проведено перевірку та ремонт пічного опалення). 
По отриманню дозволу на відновлення газопостачання на опалювальний період 
2021/2022року проведено такі роботи: 
- виконано технічне обслуговування наземної та внутрішньої частини  
газопроводу на суму – 26,53 тис. грн.. 
- проведено обстеження димвенканалів з отриманням  актів обстеження на суму 
– 5,5 тис. грн. 

Заборгованість за природний газ та електроенергію відсутня. 
Загалом підготовка до опалювального періоду 2021/2022 року проходить 

за планом, за винятком заготівлі дров.  
Вразі несвоєчасної заготівлі твердого палива опалювальний сезон буде 

розпочато не вчасно.  
 

КНП «Олександрівська лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 
2021-2022 року готова. Зокрема, погоджений Акт готовності теплового 
господарства до роботи в опалювальний період 2021-2022 років з управлінням 
Держенергонагляду в Кіровоградській області. За попередніми підрахунками на 
опалювальний період 2021-2022 років необхідно придбати 1080,1 Гкал на 
орієнтовну суму 1966,6 тис грн.. так як вартість 1 Гкал буде переглядатись               
ТОВ «Інтертепло» після 25 вересня 2021 року, з урахуванням умов НКРЕ. На 
даний час кошти для придбання гігакалорій відсутні. 

 
 
 
Начальник відділу містобудування,  
архітектури, житлово-комунального  
господарства та благоустрою  
Олександрівської селищної ради      Ярослав ПАНЧЕНКО 


