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Перечин

№19/01-07

Про підготовку матеріально-технічної
бази закладів освіти до роботи в 2020/2021
навчальному році та в осінньо-зимовий період
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
18.05.2021 №416 «Про підготовку господарського комплексу та установ
бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022
років», наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 02.06.2021
№167 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи
в 2021/2022 навчальному році та осінньо-зимовий період»
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам закладів освіти:
1.1.
Проаналізувати результати роботи в осінньо-зимовий період 2020
- 2021 років.
1.2.
У місячний термін організувати проведення обстежень і
випробувань інженерних мереж об’єктів закладів освіти. За їх результатами
розробити та затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньозимовий період 2021-2022 років.
1.3.
Забезпечити до 25 серпня 2021 року проведення капітального та
поточного ремонтів приміщень закладів освіти, будівель, споруд,
технологічного обладнання, мереж водопостачання і водовідведення,
котелень, теплових мереж, газо-електробладнання, перевірку лічильників
обліку та своєчасного отримання актів готовності систем теплопостачання до
опалювального сезону 2021 - 2022 років.
1.4.
Вжити організаціних заходів та забезпечити виконання робіт з
метою усунення несправностей опалювальних печей, димоходів, газоходів,
вентиляційних
каналів,
внутрішніх
систем
тепло-,
водота
електропостачання.
1.5.
Забезпечити дотримання правил пожежної безпеки в закладах
освіти, систематично вживати попереджувальних заходів для запобігання

виникнення пожеж, проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед
учасників освітнього процесу.
1.6.
Визначити потребу у природному газі, паливних дровах на
опалювальний період 2021-2022 років. Сприяти ефективному використанню
енергоресурсів.
1.7.
Забезпечити виконання затверджених програм упровадження
засобів обліку газу, води і теплової енергії у закладах освіти до 1 жовтня
2021 року.
1.8.
До 1 жовтня 2021 року забезпечити створення на складах
нормативних запасів твердого палива не менше 40% від потреби на
опалювальний період 2021-2022 років.
1.9.
Установити, що відповідальність за організацію підготовки
об’єктів закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
покладається на керівників закладів освіти.
2.
Провести наради з питань підготовки закладів освіти до роботи в
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
3.
Забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв,
що споживаються, у межах, установлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання із
урахуванням необхідної жорстокої економії коштів.
4.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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