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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 



Проведено 
поточні 

ремонти 
мереж 

центрального 
опалення в 

теплопунктах 
навчальних 

закладів

Здійснено 
опресування 
трубопроводів

у 146 
закладах

Проведено 
роботи по 

гідравлічній 
промивці 

тепло-
обмінників

у 146 
закладах 

освіти  згідно 
графіку

Проведено 
роботи по 

хімічній 
промивці 

тепло-
обмінників 
модульної 

системи 
в 43 закладах 

освіти

Проведено 
повірку 

77 
тепло-

лічильників 

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ –
підготовка теплових пунктів, 

модульних індивідуальних теплових пунктів закладів 
освіти для сталої роботи в період опалювального сезону



Форма Е8

146 закладів освіти

Усі заклади освіти району своєчасно

отримали акти готовності до

опалювального сезону (за формою Е-8).

Теплопостачанням навчальні заклади 

забезпечуються від джерел 

КП «Київтплоенерго» та 

ТОВ «Євро-Реконструкція» 



Заміна вікон на 

енергоефективні
4375,0

тис.грн.

❖ 9 
ЗАКЛАДІВ 

дошкільної 

освіти

❖ 8 
ЗАКЛАДІВ 

загальної 

середньої 

освіти



Капітальний ремонт покрівель 

3100,0
тис.грн.

8 
ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ



7 закладів загальної 

середньої освіти

6006,0 тис. грн. 

1 заклад 

дошкільної освіти



Капітальний ремонт 
інженерних мереж

ДНЗ 
№ 675

400 
тис. грн.



Відповідно до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.07.2017 № 481 «Про внесення змін 
до адресного переліку дошкільних навчальних закладів 

для проектування та виконання робіт з капітального ремонту у 2017 році» 
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» проводить роботи з термомодернізації та 

капітальних ремонтів у 13-ти закладах освіти:

ЗДО № 53
ЗДО № 166
ЗДО № 274
ЗДО № 311
ЗДО № 368
ЗДО № 443
ЗДО № 446
ЗДО № 566
ЗДО № 576
ЗДО № 688
ЗДО № 700
ЗДО № 453
ЗДО № 568



Відповідно до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.07.2017 № 492 «Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва» КП «Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» проводить роботи з 
термомодернізації та капітальних ремонтів у 7-ти закладах освіти:

ЗДО № 577
ЗДО № 583
ЗДО № 303
ЗДО № 515
ЗДО № 522
ЗДО № 525

Центр
дитячо-

юнацької
творчості



Громадський проект № 321 
«Русанівка. Теплі школи» 

заміна системи опалення 

гімназія 
№ 136

СШ 
№ 137

СЗШ
№ 182

Русанівський
ліцей



Усі 146 закладів освіти 
Дніпровського району 

станом на 22.10.2018 підключено до опалення 

60 закладів 
загальної середньої освіти

35744 учень

8 закладів 
позашкільної освіти 

8309 вихованців

77 закладів 
дошкільної освіти 

14062 дитина 

садочок

школа

Центр творчості



У закладах освіти було відпрацьовано порядок реагування 

та вжиття відповідних заходів при виникненні надзвичайних 

ситуацій, ситуацій метеорологічного характеру 

проведено наради
позапланові 
інструктажі

на сайті управління 
освіти розміщено 

банер з телефонами 
оперативних чергових

наради щодо 
впровадження 

енергоефективних 
заходів

При управлінні освіти та в закладах освіти були

створені робочі групи щодо швидкого

реагування та щоденного моніторингу стану

мереж тепло-, електро-, водопостачання та

дотримання температурного режиму в

приміщеннях закладів освіти



На балансі закладів загальної 

середньої освіти 

50
снігоприбиральних 

машини 

Передбачено роботу спеціальної 

снігоприбиральної техніки

Створено запас 

посипкового

матеріалу



Управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Питання безперебійної роботи 

теплолічильників, моніторингу 

енергоспоживання та сталої роботи навчальних 

закладів району в осінньо-зимовий період 2018-

2019 року перебуває на постійному контролі 

управління освіти!


