
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

НАКАЗ 
 

 

15.08.2022                                         Перечин                                    № 28/01-07 

 

Про підготовку закладів освіти 

Перечинської ТГ до нового 

2022/2023 навчального року 

та опалювального сезону  

в умовах воєнного стану 

 

На виконання законів України «Про освіту»,  «Про охорону праці», 

листа Міністерства освіти і науки  України від 26 липня 2022 року           

№1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах 

воєнного стану» та для забезпечення належної підготовки закладів освіти 

Перечинської ТГ до 2022/2023 навчального року та опалювального сезону в 

умовах воєнного стану 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРИЗНАЧИТИ перевірку стану підготовки закладів освіти 

Перечинської ТГ до нового 2022/2023 навчального року та опалювального 

сезону в умовах воєнного стану на 25 серпня 2022 року. 

1.1. ЗАТВЕРДИТИ склад комісії з перевірки стану підготовки 

матеріально-технічної бази, готовності закладів освіти Перечинської ТГ до 

нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 

років. 

2. Керівникам закладів освіти Перечинської ТГ: 

2.1. Створити належні умови для роботи комісії та забезпечити на час 

проведення перевірки наявність 2 (двох) примірників Актів прийому 

готовності закладу освіти до нового навчального року (додаток 7 до листа 

МОН України від 26.07.2022 р. №1/8462-22). 

 

 



2.2. До 25 серпня 2022 року надати у відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради: 

- наказ закладу освіти про створення постійно діючої технічної комісії з 

обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти 

(додаток 2 до листа МОН України від 26.07.2022 р. №1/8462-22), яка 

проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення 

інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність 

до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки 

закладу освіти до опалювального сезону, визначає готовність навчальних 

кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших 

приміщень, а також укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту до 

нового навчального року;  

- акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти 

до початку навчального року та опалювального сезону (додаток 3 до листа 

МОН України від 26.07.2022 р. №1/8462-22); 

- акти-дозволи на введення їх в експлуатацію (додаток 4). До акту-

дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд 

додаються відомості про випробування навчального спортивного 

обладнання, що розміщено в них для використання в освітньому процесі ; 

- акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту 

(сховище або протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу освіти) 

(додаток 5); 

- акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості 

його використання для укриття населення як найпростішого укриття 

(додаток 6); 

2.3. Скласти (оновити) паспорти  на навчальні кабінети (лабораторії) 

закладу (додаток 8); 

2.4. Провести перегляд термінів перевірки експлуатації обладнання і 

технічних засобів (додаток 9). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

  

 

  

Начальник відділу                                                                          Ольга БАРЗАК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до наказу відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

15.08.2022 № 28/01-07 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 

з перевірки стану підготовки закладів освіти 

до нового 2022/2023 навчального року 

та опалювального сезону в умовах воєнного стану 

 

 

Голова комісії:  

Барзак О.І. начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

Члени комісії:  

Годований В.І. 

 

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою – 

головний архітектор Перечинської міської ради 

Тербан І.М.  головний інженер ВЗНС Ужгородського РУ ГУ ДСНС 

України у Закарпатській області підполковник служби 

цивільного захисту (за згодою) 

Вовчок Я.Ю.  в.о.начальника  Перечинського відділу ГУ ДПСС в 

Закарпатській області (за згодою) 

Мельник Я.М.  старший інспектор з ювенальної превенції відділення 

поліції №1 Ужгородського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області  (за згодою) 

Кутчак М.І. Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

 Директор закладу освіти 

 


