
Довідка 

про стан галузі освіти  

в Краснокутській селищній раді Богодухівського району 

 

До роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років усього 

підготовлено 27 навчальних закладів: 

- дошкільних – 11; 

- загальноосвітніх – 14; 

- позашкільних – 2. 

Також до роботи в зимовий період підготовлено 26 відомчих котелень 

(топкових): 

-26, що перебувають на балансі відділу освіти, з них 2 топкових працює 

на твердому паливі, решта 24-на природному газі, з них 3 освітянських 

котельні перебувають в оренді ТОВ «Дівайс» 

Фактично підготовлено 15 (58%) топкових котелень: із них 1 котельня на 

твердому паливі, 14 топкові котельні працюють на газу, які перебувають на 

балансі відділу освіти . 

У всіх навчальних закладах (топкових котельнях) на даний час ведуться 

роботи по підготовці до опалювального сезону. 

Розрахункова потреба у вугіллі для двох освітніх закладів на 

опалювальний сезон 2021-2022 років складає 20 т, а до кінця поточного року 

– 10 т. У наявності є 10 тон вугілля. Потреба у придбанні паливних брикетів 

складає 150 тон. Кошти на придбання паливних брикетів бюджетом 

передбачено. 

Забезпечення своєчасних розрахунків закладів соціальної сфери за 

спожиті комунальні послуги та енергоносії. 

Заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги відсутня. 

Затверджені річні лімітні призначення задовольняють необхідну потребу на 

100 %. 

Забезпечення належного фінансування закладів соціальної сфери для 

підготовки і проведення опалювального сезону 2021/2022 років. 

З бюджету селищної територіальної громади було виділено кошти на 

виконання наступних заходів:  

- на підготовку закладів освіти територіальної громади (повірка 

контрольно-вимірювальних приладів, отримання дозвільних 

документів на роботу топкових в зимовий період, навчання 

операторів) відділом освіти Краснокутської селищної ради 

передбачено кошти в сумі близько 250,0 тис. грн; 

- до 24.06.2021 року  проведено  навчання операторів котелень, на 

суму 43,0 тис. грн, отримано відповідні посвідчення на роботу 

операторів та відповідальних за газове господарство; 

 -укладено договора: на повірку димових та вентиляційних каналів, на 

проведення вимірювання опору контуру заземлення та блискавкозахисту, на 

проведення повірки газових лічильників, сигналізаторів загазованості. 

Всього на суму близько 200,0 тис. грн. 
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Переведення закладів соціальної сфери на індивідуальне опалення з 

можливим використанням альтернативних видів палива. 

У 2021 році не планується переведення котелень на альтернативні види 

палива. 

З початку 2021 року з місцевого бюджету виділено 262,286 тис. грн на 

проведення поточних ремонтів у закладах освіти району: 

 поточний ремонт туалетних приміщень Олексіївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Олексіївка, вул. Центральна, 28 на загальну суму 27,5 тис. грн .; 

 поточний ремонт туалетних приміщень Костянтинівського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Костянтинівка , вул. Центральна, 93 на загальну суму 25,6 тис. грн.; 

 поточний ремонт приміщень Козіївського ЗДО Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, с. Козіївка, вул. 

Головченка, 19 на загальну суму 108,829 тис. грн.; 

 поточний ремонт приміщень Пархомівського ЗДО Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, с. Пархомівка                       

вул. Докучаєва,1а на загальну суму 100,357 тис. грн.; 

На проведення капітальних ремонтів з метою належної підготовки 

закладів освіти до початку нового навчального року та опалювального 

періоду  з залишків коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2021р. також 

виділено 5608,615 тис. грн.:  

 капітальний ремонт кабінету інформатики Колонтаївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72 на загальну суму 353,041 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Слобідської гімназії 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Слобідка, вул. Шкільна, 18 на загальну суму 677,507 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Дублянського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Дублянка, вул. Заводська, 3 на загальну суму 895,372 тис. грн.; 

 капітальний ремонт пішохідних доріжок Колонтаївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. 

Колонтаїв, вул. Центральна, 72 на загальну суму 1016,177 тис. грн.; 
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 капітальний ремонт туалетних приміщень Качалівського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Качалівка, вул. Шкільна, 18 на загальну суму 686,179 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Краснокутського ліцею імені 

Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, смт. Краснокутськ  вул. 

Миру, 154- а на загальну суму 1162,758 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Краснокутського ліцею №2 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,               

смт. Краснокутськ вул. Шевченка, 11/3 на загальну суму 241,993 тис. 

грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Городнянської  гімназії 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,               

с Городнє, вул. Шевченка, 71 на загальну суму 133,792 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень Колонтаївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район,                  

с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72   на загальну суму 193,284 тис. грн.; 

 капітальний ремонт туалетних приміщень І корпусу Каплунівської 

гімназії Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський 

район, с. Каплунівка, вул. Мороза,62 на загальну суму 248,512 тис. 

грн.; 

На даний час проводиться робота по заключенню договорів на обробку 

дерев’яних конструкцій. Орієнтовна сума складає 250,0 тис. грн.  


