
 
 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Управління освіти  
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua 
 

 

НАКАЗ 
 

від 13.05. 2019 року       № 283/0 
 

 

Про затвердження плану заходів 

по підготовці закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період  

2019/2020 років 

 

З метою своєчасного забезпечення якості підготовки закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів управління освіти по підготовці закладів 

освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років (додається).  

2. Відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання 

управління освіти: 

2.1 З метою здійснення контролю за виконанням даного наказу 

створити комісію по перевірці готовності закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 років у складі: 

   Голова комісії                       Серопян Є.О., заступник начальника управління      

                                               освіти; 

   Заступник голови               Ткаченко О.Ю.,  технік І категорії відділу  

     інженерного забезпечення та матеріального  

     постачання управління освіти; 

Малашевич О.О., головний спеціаліст відділу  

юридичного та фінансового забезпечення  

управління освіти; 

постачання  управління освіти; 

Цегельник О.М., головний спеціаліст відділу  

юридичного та фінансового забезпечення  

управління освіти. 

2.2. До 15 вересня 2019 року комісії здійснити рейди-перевірки стану 

готовності матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи у осінньо-

зимовий період і надати звіт. 



2.3. Надати практичну допомогу кожному закладу освіти в реалізації 

запланованих заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Розробити конкретні організаційні та технічні заходи, які в 

обов’язковому порядку повинні включати основні роботи по підготовці  

закладу до осінньо-зимового періоду з конкретизацією обладнання, термінів 

виконання та осіб відповідальних за цю ділянку роботи. 

3.2. Призначити наказом відповідальну особу за виконання заходів по 

підготовці закладу до осінньо-зимового періоду. 

3.3. Копію заходів та наказу надати в відділ інженерного забезпечення 

та матеріального постачання управління освіти до 07 червня 2019 року. 

3.4. Щомісяця, до першого числа, інформувати відділ інженерного 

забезпечення та матеріального постачання управління освіти про хід 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а остаточну інформацію 

надати до 01 вересня 2019 року. 

4. Відповідальність за якісну і своєчасну підготовку закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років покласти на керівників 

закладів освіти. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти Серопяна Є. О. 

 

 

 

 

Начальник управління освіти      Л.КОСТЕНКО  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Ткаченко 24 29 07 



Додаток 

до наказу управління освіти 

від 13.05.2019 року  № 282/0 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

по підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період  

2019/2020 років 

 

  

№ 

п/п 

 

Зміст заходів  

 

Термін  виконання  

Відповідальні 

1. Виконати в закладах освіти капітальні 

ремонтні роботи у 2019 році згідно з 

переліком ремонтно-будівельних робіт. 

протягом року Управління 

освіти 

2.  Провести перевірку технічного стану 

теплових пунктів, елеваторних вузлів, 

водопідігрівачів, контрольно-

вимірювальних пристроїв та 

автоматики. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

3. Здійснити перевірку захисту обліку 

електричної та теплової енергії до 

роботи в умовах низьких температур. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

4. Організувати проведення перевірки 

опору контурів заземлення та ізоляції 

електрообладнання. 

  

5. Здійснити ремонт обладнання 

електроустановок, устаткування 

теплових установок та мереж в 

необхідних обсягах. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

6.  Усунути виявлені недоліки та 

покращити санітарно-технічний стан 

закладів відповідно до  приписів 

Кропивницького міського управління 

Головного управління 

держпродспоживслужби  в 

Кіровоградській області  

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

7. Забезпечити укомплектування 

аварійного запасу обладнання, 

запасних частин та матеріалів, 

інструментів, знаряддя засобів захисту, 

теплового спецодягу. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

8. Провести роботи по утепленню 

приміщень закладів освіти за рахунок 

засклення вікон, ущільнення дверних 

отворів, утеплення дверей. 

до 01.10.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

9. Оглянути будівлі, споруди з метою 

виявлення аварійних об’єктів, скласти 

відповідний акт. 

  

10. Провести ремонт та промивку систем до 30.08.19 Керівники 



теплопостачання, ревізію запірної та 

регулюючої арматури, обладнання 

розподільних вузлів, бойлерних, 

перевірку контрольно-вимірювальних 

приладів.  

навчальних 

закладів 

11. Пофарбувати мережі теплопостачання, 

виконати їх теплоізоляцію в підвалах, 

на горищах, східцевих клітинах. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

12. Не допускати встановлення приладів 

та підключення опалення до 

додаткових приміщень без дозволу 

теплопостачальних організацій. 

 

 

постійно Керівники 

навчальних 

закладів 

13. Виконати очистку приміщень 

елеваторних вузлів від зайвих речей, 

забезпечити їх освітлення та окремим 

входом. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

14. Забезпечити потребу у природному газі                 

ЗОШ № 2, 30, НВО № 17, 31, 33, 

«Вікторія П», «Мрія», ДНЗ  № 1, 4, 42,  

КЗ «Гімназія ім. О.Журливої», 

«Балашівська гімназія, «Козацька 

гімназія» ,потребу у вугіллі 

КЗ «Завадівська гімназія». 

до 01.10.19 Управління 

освіти, 

керівники 

навчальних 

закладів 

15. Здійснити повірку: 

- теплолічильників; 

- водолічильників; 

- газолічильників; 

- коректорів  газу. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

16. Провести санітарну обробку 

підвальних приміщень, а саме: 

дезінфекцію від гризунів та комах. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

17. Провести протиаварійні тренування з 

відповідним персоналом. 

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

18. Провести перевірку димових та 

вентиляційних каналів.  

до 30.08.19 Керівники 

навчальних 

закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


