
 

КРАСНОКУТСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

01.06.2021                                       Краснокутськ               №131 

 

Про підготовку матеріально-технічної 

бази закладів та установ освіти 

Краснокутської селищної ради до 

2021/2022 навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років 

 

 

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 14 травня 2021 року № 307 «Про організаційну роботу з 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2021/2022 років», рішення 

виконавчого комітету Краснокутської селищної ради від 26 травня 2021 року 

№ 123 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та 

об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 років», з метою підготовки закладів та установ освіти 

Краснокутської селищної ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 навчального року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази 

закладів та установ освіти до 2021/2022 навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року (далі – план заходів), що 

додається. 

2. Керівникам закладів та установ освіти: 

2.1. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-

технічної бази закладів та установ освіти до 2021/2022 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року, затвердженого 

пунктом 1 цього наказу. 

Відповідно до визначених термінів 

2.2. Надати до відділу освіти, молоді та спорту копію наказу щодо 

підготовки закладу освіти до роботи в 2021/2022 навчальному році та в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 
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До 10.06.2021 

3. Начальнику групи по господарському обслуговуванню відділу 

освіти, молоді та спорту Ірині ГАПОН: 

3.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки 

матеріально-технічної бази закладів та установ освіти до 2021/2022 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального 

року, проведення ремонтних робіт у закладах та установах  освіти.   

До 15.08.2021 

3.2. Здійснити протягом 2021/2022 навчального року моніторинг виїзду 

шкільних автобусів на маршрути. 

До 25.12.2021  

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального 

сезону  2021/2022 років у закладах та установах освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

групи по господарському обслуговуванню відділу освіти, молоді та спорту     

Ірину ГАПОН. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                           Тетяна КРАЛЯ 
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Візи: 

 

Начальник групи по господарському 

обслуговуванню відділу (розробник) 

 

 

  

І. ГАПОН  

Заступник начальника відділу  

 

 

 В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу  

  

А. ЗАМУРЕЙ 
 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:  

 

_______________ Володимир ЧЕЧУЙКО 

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  

_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила В’ЮННИК    

_______________ Світлана МОСКАЛЕНКО  
_______________ Ірина ІВАНІЯ  

_______________ Віктор ІМЕНИННИК  

_______________ Альона  ЖЕЛНОВАЧ  

_______________ Олександра БОГОДУЩЕНКО  

_______________ Лілія ТОКАР  

_______________ Валентина БОРИСЕНКО  

_______________ Тамара КУРИЛО  

_______________ Лариса ПАНЧІШНА  

_______________ Лілія ТЕРТИЩЕВА  

_______________ Ніна БОЧАРОВА  

_______________ Ніна ГРИШКО  

_______________ Ольга ОДІНОКОВА  
_______________ Наталія РУДЬ  

_______________ Оксана ДЯТЛО  

_______________ Тамара БАСТРИЧ  

_______________ Наталія МАСЛІЙ  

_______________ Світлана БУТЕНКО  

_______________ Анатолій АКІМОВ  

_______________ Ірина СТОЛОВА 
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Додаток 

до наказу відділу  освіти, 

молоді та спорту 

від 01.06.2021 № 131 

 

 

План заходів 

з підготовки матеріально-технічної бази закладів та установ освіти до 

2021/2022 навчального року  

та роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року 
№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк  

виконання 

1 2 4 3 

1 Розробити та затвердити план заходів щодо 

підготовки закладів освіти, молоді та спорту 

до нового навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років  

Керівники закладів  До 04.06.2021 

2 Надати до групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти, молоді та 

спорту копію плану заходів щодо підготовки 

закладів освіти до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 

років 

Керівники закладів 

освіти 

До 15.06.2021 

3 Виконати заплановані ремонтні роботи у 

закладах освіти Краснокутської селищної 

ради  

Керівники закладів 

освіти 

До 20.08.2021 

4 Забезпечити підготовку теплових господарств 

закладів освіти до опалювального сезону  

2021/2022 років відповідно до вимог Правил 

підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду, затверджених 

наказом Міністерства палива та енергетики 

України та Міністерства житлово-

комунального господарства України від 

10.12.2008 № 620/378,  зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 

року за № 1310/16001  

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню  

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 15.08.2021 

 

5 Отримати акти готовності на 

внутрішньобудинкові системи опалення 

закладів освіти  до опалювального сезону 

2021/2022 років за формою, наведеною у 

додатку 4 Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства житлово-

комунального господарства України від 

10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 

року за № 1310/16001 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по  

господарському 

обслуговуванню  

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 15.08.2021 
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6 Провести спільно з представником інспекції 

Держенергонагляду у Харківській області 

комісійну перевірку готовності теплових 

господарств закладів освіти до роботи в 

опалювальний період 2021/2022 років із 

отриманням відповідних актів 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 01.09.2021 

 

7 Забезпечити освітянські котельні (топкові) та 

сприяти забезпеченню закладів освіти 

резервним джерелом електроживлення на 

випадок відключення зазначених об’єктів від 

енергопостачання або в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій (в межах запланованих 

коштів) 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 31.12.2021 

 

8 Провести дооснащення приладами обліку 

енергоносіїв заклади освіти Краснокутської 

селищної ради  у разі потреби 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 15.09.2021 

9 Виконати заплановані технічні заходи з 

підготовки котелень (топкових) до роботи в 

опалювальному сезоні 2021/2022 років  

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 01.09.2021 

10 Отримати усі необхідні дозвільні документи 

на експлуатацію котелень (топкових) в 

опалювальному сезоні 2021/2022 років 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту  

До 15.09.2021 

11 Придбати та завезти паливо на опалювальний 

сезон 2021/2022 років у межах виділених 

лімітів  

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту  

До 15.09.2021 

12 Переглянути та затвердити з відповідними 

службами маршрути руху шкільних автобусів 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту  

До 19.08.2021 
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13 Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо проведення поточного 

огляду, періодичного обстеження та 

паспортизації навчальних закладів району 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню  

відділу освіти, 

молоді та спорту  

Постійно 

14 Організувати контроль за закладами освіти, де 

виявлені ознаки аварійності, та підтвердити 

аварійний стан приміщень висновками 

спеціалізованих організацій 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по  

господарському 

обслуговуванню  

відділу освіти, 

молоді та спорту  

Постійно 

15 Облаштувати будівлі та приміщення закладів 

освіти безперешкодним доступом для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 

відповідно до затверджених планів на 2021 рік  

Керівники закладів 

освіти 

До 01.09.2021 

16 Провести обробку вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій горищних приміщень 

закладів освіти 

Керівники закладів 

освіти 

Відповідно до 

вимог 

чинного 

законодавства 

17 Провести обстеження протипожежного стану 

всіх будівель, перевірити роботу 

автоматичних систем протипожежного 

захисту, справність технічних засобів 

пожежогасіння 

Керівники закладів 

освіти 

До 

06.08.2021 

18 Завершити роботу із забезпечення закладів 

освіти  первинними засобами пожежогасіння 

Керівники закладів 

освіти 

До 

06.08.2021 

19 Провести випробування електричного 

обладнання верстатів у навчальних 

майстернях 

Керівники закладів 

освіти 

До 

06.08.2021 

20 Здійснити перевірку систем заземлення 

(занулення) на відповідність діючим вимогам, 

отримати акти за встановленою формою 

Керівники закладів 

освіти начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

До 

09.08.2021 

21 Провести опосвідчення стану безпеки 

електроустановок споживачів 

Керівники закладів 

освіти 

До 

09.08.2021 

22 Провести випробування спортивного та 

ігрового обладнання на міцність кріплення й 

надійність експлуатації 

Керівники закладів 

освіти 

До 

09.08.2021 

23 Отримати дозвіл органів державного нагляду 

(ГУ Держпродспоживслужби у Харківській 

області, ГУ ДСНС України у Харківській 

області) на початок 2021/2022 навчального 

року 

Керівники закладів 

освіти, начальник 

групи по 

господарському 

обслуговуванню 

До 

15.08.2021 
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відділу освіти, 

молоді та спорту  

 

 
 


