
 

 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 19 травня 2020 року          № 58-од 
 
Про виконання заходів по підготовці 
матеріально-технічної бази закладів 
освіти до роботи в новому 2020-2021 
навчальному році та осінньо-зимовий період 
 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08.05.2020р. № 
268/01.02-01 «Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду 2019/2020 року 
та завдання з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної 
сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року» та 
листа управління освіти і науки облдержадміністрації № 03-15/1168-99 від 
13.05.2020р. «Про виконання заходів», з метою підготовки до нового 2020-2021 
навчального року та опалювального сезону 2020/2021: 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити заходи по підготовці матеріально-технічної бази закладів освіти 
до роботи в новому 2020-2021 навчальному році та осінньо-зимовий період що 
додаються. 

2. Керівникам закладів освіти розробити робочі плани на виконання заходів по 
підготовці до роботи в новому 2020-2021 навчальному році та осінньо-зимовий 
період. 

3. Відповідальність за підготовку навчальних закладів до роботи в новому 
2020-2021 навчальному році та осінньо-зимовий період покласти на керівників 
закладів освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу 
освіти Руслану Беню. 

 



Додаток 
до наказу відділу освіти 
Підволочиської селищної ради 
від 19 травня 2020 року № 58-од 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо підготовки закладів освіти до початку 2020-2021 навчального року 

 
 

№ 
з/п 

Назва заходів Термін виконання 
Відповідальні 
за виконання 

1. Розробити заходи та визначити відповідальних 
за підготовку матеріально-технічної бази 
закладів та установ освіти  до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020-2021р. та 
забезпечити безперебійне проходження 
навчального процесу в осінньо-зимовий 
період. 

До 01.06.2020р. Керівники  закладів 
освіти 

2. Провести поточні ремонти закладів  освіти та 
відомчих паливних. 

До 01.08.2020р. Керівники  закладів 
освіти 

3 Провести перевірку готовності закладів освіти 
до початку нового навчального року та 
опалювального сезону 2020\2021 року та 
підготувати  акти  готовності закладів до 
роботи. Отримати дозвіл органів державного 
нагляду на початок 2020-2021 н.р. 

До 20.08 та до Відділ освіти 
Керівники  закладів 
освіти 

4. Здійснити комплексну підготовку закладів до 
роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021р. 
провести гідровипробування та промивку 
будинкових систем опалення. 

До 01.10.2020р. Керівники  закладів 
освіти 

5. Провести разом з учбовим комбінатом 
навчання і переатестацію операторів котелень. 

До 01.10.2020р. Відділ соціального 
розвитку 

6. Забезпечити необхідну кількість палива для  
сталої роботи навчальних закладів. 

До 01.10.2020р. Відділ освіти 

7. Забезпечити проведення 100 відсоткових 
розрахунків за спожиті та використані 
енергоносії та не допускати виникнення 
заборгованості. 

Протягом року Відділ освіти 

8. Забезпечити скорочення споживання 
природного газу, раціональне використання 
енергоресурсів, здійснювати постійний 
контроль за їх економним споживанням. 

Протягом року Керівники  закладів 
освіти 
Відділ соцрозвитку 

9. Провести періодичну перевірку і прочистку 
димових та вентиляційних каналів 
ліцензованою організацією. 

До 10.09.2020р. Керівники  закладів 
освіти 
Відділ освіти 

10. Забезпечити підготовку закладів освіти до 
опалювального сезону з обов’язковою видачею 
паспортів та актів готовності. 

До 01.10.2020р. Керівники  закладів 
освіти 
Відділ освіти 



11. Провести перевірку готовності закладів освіти 
до початку нового навчального року та 
опалювального сезону 2020\2021 року та 
підготовка актів готовності закладів до роботи. 
Отримати дозвіл органів державного нагляду 
на початок 2020-2021 н.р. 

До 20.08 та до Відділ освіти 

12. Укомплектувати заклади освіти первинними 
засобами електрогасіння (здійснити 
перезарядку вогнегасників) 

До 01.08.2020 року Відділ освіти 

13. Провести заміри опору ізоляції електроплит. До 01.09.2020 року Відділ освіти 
14. Провести капітальний ремонт паливної 

Кам’янківської ЗОШ 1-Ш ст.. 
До 01.10.2020р. Відділ освіти 

Керівник закладу 
освіти 

15. Провести капітальний ремонт паливної НВК 
«Оріховецького ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

До 01.10.2020р. Відділ освіти 
Керівник закладу 
освіти 

 
 
 
Начальник відділу соціального розвитку     Наталія Гаврилиши 


