




 
                                                                                                                                                                                                               Додаток 1 

   до наказу департаменту освіти і науки 

                                                                                                                                                                                                               облдержадміністрації 
                                                                                                                                                                                                               16.05.2019 № 147 

Інформація 

щодо підготовки матеріально-технічної бази  закладів освіти області до роботи в 2019/2020 навчальному році та в осінньо-зимовий 

період (станом на _________ 2019 рік) 
№ 

з/п 

Найменування Загальна 

к-ть 

закладів 

освіти 

Завдання з 

підготовки 

закладів 

освіти 

(к-ть)  

Фактично  

підготовлено 

закладів 

освіти 

(к-ть) 

% 

підготовки 

усього 

Загальні обсяги коштів на 

виконання підготовчих та 

ремонтних робіт  

(тис. грн.) 

К-ть актів 

готовності 

Примітка 

усього використано 

1 Заклади загальної середньої освіти          

2 Заклади дошкільної освіти          

 Заклади вищої освіти         

 Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти 

        

 Заклади освіти обласного підпорядкування         

 Всього:         

 
№ 

з/п 

Види робіт Одиниця 

виміру 

Всього в 

експлуатації 

Завдання з 

підготовки 

Фактично  

підготовлено 

% 

підготовки 

Загальні обсяги коштів на 

виконання  ремонтних 

робіт  (тис. грн.) 

К-ть актів 

готовності 

усього використано 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Підготовка котелень – всього одиниць        

2 Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – 

всього  

одиниць 
      

  

3 Заміна котлів - всього одиниць         

4 Капітальний ремонт котлів  одиниць         

5 Підготовка теплових  мереж (у двотрубному 

обчисленні), випробування – всього  
км       

  

6 Протяжність теплових  мереж, що підлягає заміні (у 

двотрубному обчисленні) – всього 

км 
      

  

7 Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та 

ремонтних робіт (за рахунок всіх джерел фінансування) 

тис. грн. 
      

  
 

Створення запасу палива на початок опалювального сезону  

  Одиниця 

виміру 

Загальна 

потреба 

Залишок на 

01.05.2019 

Забезпечено 
на _____2019 

Примітка 

1 Вугілля тонн     

2 Дрова  м²     



 



кошти натур. 
показниках

залишок 
на 

01.05.19

поступило 
на 01.06.19

% 
забезпе-

чення

поступило 
на 01.07.19

% 
забезпе-

чення

поступил
о на 

01.08.19

% 
забезпе-

чення

поступило 
на 01.09.19

% 
забезпе-

чення

поступило 
на 01.10.19

куб.м /тис.грн.
/ куб.м куб.м куб.м % куб.м % куб.м % куб.м % куб.м

Заклади загальної 
середньої освіти
Заклади дошкільної 
освіти 

Назва
Розрахункова 
потреба дров

передбачено в 
бюджеті

               Кервіник ______________________________

Відповідальний (ПІБ)______________________________________________________________ тел. моб._____________________

     Додаток 2

      16.05.2019 № 147

фактично в наявності зі врахуванням залишків

Інформація                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
щодо забезпечення твердим паливом                                                                                                                                                                                                                                                           

закладів освіти області на опалювальний період 2019 ― 2020 років

     облдержадміністрації
     до наказу департаменту освіти і науки

№ 
з/п



% забезпе-
чення

%

Інформація                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
щодо забезпечення твердим паливом                                                                                                                                                                                                                                                           

     до наказу департаменту освіти і науки



кошти натур. 
показниках

залишок 
на 

01.05.19

поступило 
на 01.06.19

% забезпе-
чення

поступило 
на 01.07.19

% забезпе-
чення

поступило 
на 01.08.19

% забезпе-
чення

поступило 
на 01.09.19

% забезпе-
чення

поступило 
на 01.10.19

тонн /тис.грн./ тонн тонн тонн % тонн % тонн % тонн % тонн

Заклади загальної 
середньої освіти

Заклади 
дошкільної освіти 

№ 
з/п Назва установи освіти

Розрахункова 
потреба вугілля

передбачено в бюджеті

            Керівник ____________________________________

Відповідальний  (ПІБ) _________________________________________ тел. моб.___________________________________

     Додаток 3

      16.05.2019 № 147
     облдержадміністрації
     до наказу департаменту освіти і науки

фактично в наявності зі врахуванням залишків

Інформація                                                                                                                                                                                                                                                                          
щодо забезпечення твердим паливом                                                                                                                                                                                                                                                           

закладів освіти області на опалювальний період 2019 - 2020 років



% забезпе-
чення

%

     до наказу департаменту освіти і науки

Інформація                                                                                                                                                                                                                                                                          
щодо забезпечення твердим паливом                                                                                                                                                                                                                                                           



загальна 
кількість підготовлених загальна 

кількість підготовлених потреба у 
місцях тепла води газу покрівлі, 

тис.кв.м.
мережі, 
пог.м.

1 Заклади загальної середньої 
освіти

2 Заклади дошкільної освіти

3 Заклади професійної (професійно-
технічної) освіти

4 Заклади вищої освіти

5 Заклади освіти обласного 
підпорядкування

       Додаток  4

       облдержадміністрації
        16.05.2019 № 147

Не установлені лічильники, од. 

       до наказу департаменту освіти і науки

Інформація
щодо підготовки матеріально-технічної бази  закладів та  установ  освіти області  до роботи  в осінньо-

зимовий період 2019 – 2020 років

* Примітка: Інформацію надавати відповідно до  закладу освіти

Керівник______________________________________ 
                               (підпис, ПІБ)

Виконавець ______________________________ № тел._________________ 
                                                  (ПІБ)

№ Найменування

Не відремонтованіГуртожитки, од.Навчальні корпуси, од.




	Дрова
	Вугілля

