УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 273
13 сесія 7 скликання

3 березня 2017 року

Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району
на 2016-2020 роки
Розглянувши звернення голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. від 28.02.2017 року №03.1-683 щодо внесення змін до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від
26.04.2016 року №100, враховуючи рекомендацію спільного засідання
постійних комісій районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури,
фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту населення,
зайнятості та роботи з ветеранами та з питань управління комунальною
власністю, торговельного і побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів від 28.02.2017 року
та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки, а саме: підпункт 2.1.7 Забезпечення
виконання ремонтних робіт загальноосвітніх навчальних закладів та підпункт
2.1.8. Проведення заходів по енергозбереженню пункту 2.1. Підвищення
якості шкільної освіти розділу VІІ Напрями діяльності та заходи Програми,
виклавши їх в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток до
рішення 13 сесії районної ради
7 скликання від 03.03.2017 року №273

підпункт 2.1.7 Забезпечення виконання ремонтних робіт загальноосвітніх навчальних закладів
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Очікуваний
результат
2020 рік

3

2019 рік

2

Орієнтовані обсяги фінансування
2018 рік

Джерела
фінансування

2017 рік

Виконавці

2016 рік

Термін
виконання
заходу

всього

Перелік заходів
програми

7

2.1. Підвищення якості шкільної освіти
2.1.7

Забезпечення виконання
ремонтних робіт
загальноосвітніх
навчальних закладів:

Бабинська ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
Капітальний ремонт
приміщення
початкової школи
корпус №2)
(внутрішні
опоряджувальні
роботи)

2016-2020
роки

Місцеві органи
виконавчої влади
та органи
місцевого
самоврядування.

Районний бюджет

Модернізація
матеріально –
технічної бази

660,4

660,4
Усунення
аварійності
класних кімнат та
утеплення
приміщення
з
метою
енергозбереженя

Слободищенська
ЗОШ І-ІІІ ступенів,
встановлення
бетонної огорожі

91,2

91,2

Слободищенська
ЗОШ І-ІІІ ступенів,
реконструкція
початкової школи

800,0

800,0

Загальний обсяг
ресурсів

1551,6

Збереження
безпеки та життя
дітей,
благоустрій та
естетичний
вигляд
Реконструкція
внутрішньої
вбиральні з
енергозберігаючи
ми технологіями

1551,6

підпункт 2.1.8. Проведення заходів по енергозбереженню.
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2.1. Підвищення якості шкільної освіти

2.1.8

Проведення заходів по
енергозбереженню:

2016-2020
роки

Місцеві органи
виконавчої
влади та органи
місцевого
самоврядування

Районний
бюджет

Модернізація
матеріально – технічної
бази та економія
бюджетних коштів при
утриманні

2.1.8

Слободищенська
ЗОШ І-ІІІ ступенів,
капітальний ремонт
по заміні віконних та
дверних блоків
Бабинська ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
капітальний ремонт
(покриття даху
початкової школи
корпус №2)
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
утеплення
теплотраси підвалу

169,4

169,4

407,1

407,1

193,0

193,0

Іллінецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
реконструкція
фасаду (утеплення з
метою
енергозбереження)
Білківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
технічне
переоснащення
системи
теплопостачання
Купчинецька ЗОШ ІІІ ступенів, Технічне
переоснащення
опалювального
пункту

2212,2

2212,2

1255,0

429,7

1363,6

643,8

Енергозбереження та
економія бюджетних
коштів при утриманні

Усунення аварійності,
утеплення горища

Енергозбереження тепла
в системі опалення
Енергозбереження

Усунення аварійності
котельні

Усунення аварійності
котельні

Іллінецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
Встановлення
модульної котельні
на твердому паливі
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
реконструкція
фасаду (заміна вікон
на енергозберігаючі)
Городоцька ЗОШ ІІІІ ступенів,
технічне
переоснащення
опалювального
пункту
Копіївська ЗОШ І-ІІ
ступенів,
встановлення
модульної котельні
на твердому паливі
Кантелинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів,
заміна віконних
блоків

1229,6

346,0

775,2

775,2

1200,0

1200,0

1079,4

761,1

876,6

42,0

Загальний обсяг
ресурсів

10761,1

Голова районної ради

Переведення на
альтернативний вид
палива з газу на дрова
Енергозбереження

Усунення аварійності
котельні

Переведення на
альтернативний вид
палива з електрики на
дрова економія коштів

Енергозбереження

7179,5

С.Загороднюк

