
 

Новояворівська міська рада                                                                                    

Чолгинський заклад загальної середньої освіти  І - ІІ ступенів  

НАКАЗ 

 

         27.05.2022                          с.Чолгині                     №12-г 

  

Про підготовку матеріально-технічної                                                                                         

бази закладу до нового 2022/2023 навчального року                                                                                  

та до опалювального сезону 

З метою створення належних умов  для роботи закладу в новому 

2022/20223навчальному році та його стабільної роботи в опалювальному сезоні 

2022/2023 років 

НАКАЗУЮ: 

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

осінньо – зимовий період 2022/2023 років (додається). 

2.Завгоспу школи Кусяку Д.П. та відповідальній за охорону праці заступнику 

директора знавчально- виховної роботи Фульмес М.Д: 

2.1.Забезпечити виконання заходів щодо підготовки школи до нового 

навчального року та роботи закладу в осінньо – зимовий період 2022/2023 

років. 

До 10.08.2022 

До 10.10.2022 

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

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

період  

До 10.08.2022                                                                                                           

До 18.10.2022 

3)Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 

2022/2023 років у школі. 

                                Впродовж опалювального  сезону 2022/2023 рр.  

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                    О.Бурденюк 

  З наказом ознайомлені:      ______    __________  М.Фульмес  

                                                __________      __________ Д. Кусяк                                                                                                      



      Додаток до наказу по школі  

від 27.05.2022 № 12-г  

 

Заходи  

щодо підготовки Чолгинського закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІ ступенів до нового 2022/2023 навчального року та 

роботи в осінньо – зимовий період 2022/2023 років 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Надати до господарчої групи відділу 

освіти заявку на потреби школи 

До 

10.06.2022 

Директор  

2 Забезпечити виконання плану 

ремонтних робіт навчального закладу. 

До 

10.08.2022 

Завгосп  

3 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 

20.08.2022 

Завгосп  

4 Забезпечити повірку приладів газової 

котельні (сигналізатора, монометрів  )  

До 

20.09.2022 

Завгосп  

5 Забезпечити виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 

05.05.1997 № 409 «Про забезпечення 

надійності й безпечної експлуатації 

будівель, споруд та інженерних мереж» 

Постійно  Завгосп 

6 Зробити капітальний ремонт стелі у 

методичному кабінеті та ресурсній 

кімнаті 

До 

01.07.2022 

Робітник з 

поточного 

ремонту, 

завгосп  

7 Провести обстеження протипожежного 

стану всіх будівель,  справність 

технічних засобів пожежогасіння. 

До 

01.08.2022 

Завгосп 



8 Здійснити перевірку систем заземлення 

на відповідність діючим вимогам, 

отримати акти за встановленою 

формою. 

До 

01.08.2022 

Завгосп  

9 Провести випробування спортивних 

снарядів та ігрового обладнання на 

міцність кріплення та надійність 

експлуатації у відповідність з 

рекомендаціями. 

До 

20.08.2022 

Щигель Я.М 

10 Провести поточні ремонти навчальних 

кабінетів та приміщень школи 

До 

10.08.2022 

Завгосп  

Зав. кабінетами 

11 Підвести воду до старого корпусу 

школи 

До 

01.08.2022 

Завгосп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


