
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

14 квітня 2016 року         Здолбунів    № 68 

 

 Про затвердження заходів 

 по підготовці загальноосвітніх закладів 

 Здолбунівського району до роботи  

в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр 

 

 

 

  З метою забезпечення безперебійної роботи і дотримання відповідного 

теплового режиму  в загальноосвітніх навчальних закладах в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років; 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  заходи по підготовці загальноосвітніх закладів 

Здолбунівського р-ну до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр 

( Додаток 1) 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів  розробити і 

затвердити заходи по підготовці до роботи в  осінньо-зимовий період 

2016-2017 рр своїх навчальних закладів і подати їх у відділ освіти до 

01.05.2016 року. 

3.   Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

 
 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                   Л.Є КАРПЕНКО 
           

  

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

Проект наказу підготував 

                                                                                             Л.І. Колодюк 

 

 

Погоджено   

юрисконсульт                                                                      І.Т. Кухарчук      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток №1 

До наказу №68 від 14.04.2016 

ЗАХОДИ 

по  підготовці  загальноосвітніх  закладів  Здолбунівського р-ну  

до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 рр 

 

№ 

п/

п 

Найменування заходів Термін виконання Відповідальний 

1 Розробити та затвердити комплекс заходів 

щодо підготовки закладів освіти до роботи 

в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр 

До 01.05.2016 року Керівники закладів 

освіти р-ну 

2 Забезпечити виконання заходів районної 

програми в енергозбереженні, 

передбачених на 2016 рік 

Протягом 2016 року Керівники закладів 

освіти 

3 Забезпечити необхідну кількість палива на 

заклади освіти 

Липень-жовтень 2016 

року 

 Керівники закладів 

освіти 

4 Підготувати об»єкти теплового 

господарства( котельні, тепломережі) до 

зими відповідно до затверджених графіків 

До 01 вересня 2016 

року 

Керівники закладів 

освіти 

5 Провести ревізію котлів, теплових мереж, 

запірної арматури, котельного обладнання   

закладів освіти 

До  01 вересня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 

6 Виконати промивку тепломереж  закладів 

освіти 

До 01 вересня 2016 Керівники  закладів 

освіти 

7 Виконати роботи з поточних ремонтів 

закладів освіти з врахуванням вимог по  

енергозбереженню 

До 25 серпня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 

8  Провести роботи з  капітальних ремонтів, 

реконструкції і будівництва в навчальних 

закладах, які передбачені Програмою 

економічного та соціального розвитку  

Здолбунівського району  на 2016 рік 

-   

  

До 01вересня 2016 

року 

  

 Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти  р-ну 

9 Провести навчання  штатних кочегарів і 

операторів з правил безпеки при 

експлуатації газових побутових котлів, 

котелень на газовому паливі, котелень на 

твердому паливі  

До 01 вересня 2016 

року 

Відділ освіти 

керівник закладу 

10 Провести огляд благоустрою і готовності 

закладів освіти  району до зими 

 

 

З 25 серпня  по 01 

вересня 2016 року 

Відділ освіти 

11 . Підготовити відповідну виконавчу 

документацію щодо готовності шкіл до 

опалювального сезону 2016-2017 р. р. ( акт 

готовності теплового господарства до 

роботи в опалювальний період, паспорт 

готовності, акт стану готовності, 

гідравлічного випробування) для 

погодження  в Державній інспекції з 

енергетичного нагляду за режимами 

споживання електричної та теплової 

енергії . 

 

До 15 липня 2016 року Керівники  закладів 

освіти 



 
  

Підготував   інженер відділу освіти                                                                    Колодюк Л.І. 

 

 

12  

Провести  ревізії і забезпечити справність 

роботи електричних  щитів освітлення. 

 

До 25 серпня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 

13 Протягом  опалювального  сезону  

постійно  контролювати  роботу систем  

тепло, електро та водопостачання 

Протягом  

опалювального  сезону   

Керівники  закладів 

освіти 

14 Провести утеплення відкритих місць 

теплотраси, виконати роботи по 

профілактиці і ремонту обладнання, 

теплових  мереж, які знаходяться на 

балансі, а також внутрішньо шкільних  

систем теплопостачання. 

До 25 серпня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 

15 Виконати промивку  водопідігрівачів і 

промивку  внутрішньо шкільних  систем  

опалення, провести гідравлічні 

випробування  систем теплопостачання, 

водопідігрівачів (при наявності) з 

оформленням відповідних  актів, згідно з 

вимогами, передбаченими  НТД та НПА. 

 

До 25 серпня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 

16 Провести перевірку стану пожежної 

безпеки  навчальних закладів та виконати 

заходи по забезпеченню безаварійної 

роботи в осінньо-зимовий період 2016-

2017рр. 

 

До 20 серпня 2016 

року 

Керівники  закладів 

освіти 


