
 
КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
20750 ,Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка ,18 тел.9-27-48,  e-mail:  kycivka@ukr.net 

 

      

НАКАЗ 

 

16.09.2017                                                                                                           №53 

 

Про підготовку школи до роботи  

в осінньо - зимовий період 2017/2018 рр. 

 

 З метою створення належних умов для роботи закладу в новому 

опалювальному сезоні 2017/2018 років 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів підготовки школи до нового навчального року в 

осінньо – зимовий період 2017/2018 років (додається). 

2. Комірнику Кошик О.С. та робітнику з експлуатації та обслуговування котельні 

Тикенчуку В.Д.: 

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки роботи закладу в осінньо – 

зимовий період 2017/2018 років. 

До 18.10.2017 

2.2. Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-

технічної бази школи до нового навчального року та роботи в осіньо – зимовий 

період 2017/2018 років. 

До 18.10.2017 

2.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 

2017/2018 років у школі. 

Протягом опалювального сезону 2017/2018 рр.  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

   Директор школи                                       Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлений: 

 

Кошик О.С   __________    Тикенчук В.Д. -_________ 



                                      Додаток 

                                                          до наказу по школі 

від _____________№ ___  

Заходи  

щодо підготовки Куцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів до роботи в 

осінньо – зимовий період 2017/2018 років 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

 Надати до господарчої групи відділу освіти план 

організаційно- технічних заходів щодо підготовки 

школи до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 

років. 

До 

30.09.2017 

Директор  

 Забезпечити підготовку теплового господарства до 

нового опалювального сезону відповідно до вимог 

Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду, затвердженим наказом 

Міністерства палива та енергетики України та 

Міністерства житлово – комунального господарства 

України від 10.12.08 № 620/378. 

До 

20.10.2017 

Кошик О.С.  

 Забезпечити наявність енергетичних паспортів та 

норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. 

До 

01.10.2017 

Кошик О.С 

 Забезпечити встановлення відсутніх приладів обліку 

енергоносіїв (теплолічильника, градусника )  

До 

01.10.2017 

Кошик О.С 

 Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення 

надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд 

та інженерних мереж» 

Постійно  Кошик О.С 

 Звернути особливу увагу на об’єкти, де виявлені 

ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан 

приміщень висновками спеціалізованих організацій. 

Постійно  Кошик О.С 

Директор 

 Звернутись з листом до начальника відділу освіти про 

проведення обробки вогнетривки розчином 

дерев’яних конструкцій покрівель школи, про 

перезарядку вогнегасників, встановлення блискавко 

захисту.  

До 

01.11.2017 

Директор 

 Провести обстеження протипожежного стану всіх 

будівель, перевірити роботу автоматичних систем 

протипожежного захисту, справність технічних 

засобів пожежогасіння. 

До 

01.10.2017 

Кошик О.С 

 


