Відділ освіти Красноокнянської райдержадміністрації
НАКАЗ
02.07.2014

смт Красні Окни

№ 141

Про підготовку закладів освіти району
до роботи в осінньо-зимовий період
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 №
560 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ і
організацій освіти і науки до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в
осінньо-зимовий період», розпорядження Одеської обласної державної
адміністрації від 04.06.2014 № 458/А-2014 «Про підготовку об’єктів житлово –
комунального, паливно –енергетичного господарства та соціальної сфери області
до роботи в осінньо –зимовий період 2014 – 2015 років», наказу Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2014 р. №58/ОД
«Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв», наказу Департаменту освіти
і науки Одеської обласної державної адміністрації від 16.06.2014 р. №213/ОД «Про
організацію виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 04.06.2014 № 458/А-2014 «Про підготовку об’єктів житлово – комунального,
паливно –енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в
осінньо –зимовий період 2014 – 2015 років»», розпорядження Красноокнянської
районної державної адміністрації від 12.06.2014 року № 125/А-2014 «Про
підготовку об’єктів житлово – комунального, паливно –енергетичного
господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо –зимовий період 2014
– 2015 років», з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та
енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в
новому 2014-2015 навчальному році та осінньо-зимовий період
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам навчально-виховних закладів району:
1.1. Провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою
запобігання їх руйнуванню та забезпечити виконання вимог Правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства
палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України від 05.03.2007 за № 197/13464, положення яких поширюються на
суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, в тому числі тих, які мають власні
джерела теплопостачання або є споживачами теплової енергії незалежно від їх
відомчої приналежності та форми власності.
1.2. Забезпечити безумовне виконання плану заходів по підготовці
закладів освіти району до нового 2014/2015 навчального року затвердженого
наказом відділу освіти Красноокнянської райдержадміністрації від 14.05.2014
року № 115.
1.3. До 25 серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи будівель

та приміщень навчального призначення, електротехнічного господарства,
забезпечити введення в експлуатацію всіх енергетичних і інженерних мереж,
випробування, наладку і регулювання систем тепло енергопостачання, вентиляції,
газопостачання, приладів, регулювання енергоспоживання, привести в належний
стан герметизацію вводів інженерних комунікацій.
1.4. Вжити заходів зменшення витрат електричної та теплової енергії, води,
впровадження енергозберігаючих технологій, оснащення наявного навчальновиробничого фонду засобами обліку і регулювання споживання гарячої та холодної
води. Дотримуватися жорсткого контролю за охороною та раціональним і
дбайливим використанням палива, витрачати їх суворо за призначенням, в межах
встановлених граничних рівнів споживання.
1.5. Розробити і узгодити з управлінням надзвичайних ситуацій оперативні
плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах електро-теплогазопостачання, а також на випадок пожежі.
1.6. Передбачити можливість зміни режиму роботи закладів на випадок
тривалого відключення електроенергії, забезпечити виконання вимог охорони
праці та техніки пожежної і технічної безпеки, збереження технологічного
обладнання та матеріальних цінностей.
1.7. Не допускати виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах
життєзабезпечення у осінньо-зимовий період.
2.
Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти
Сербін К.В.:
2.1. Забезпечити цільове та раціональне використання коштів загального та
спеціального фондів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року №
156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх
виконання», доручення Одеської обласної державної адміністрації від 18.03.2014 р.
№ Д/041/06-02/11.
2.2. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів, передбачені
кошторисами на капітальні видатки, першочергово на виконання робіт з підготовки
матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти до
опалювального періоду та подальшого впровадження заходів з енергозбереження.
До 10 відсотків від загальної суми витрачати на виконання заходів протипожежної
безпеки.
2.3. Забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі закладами і
установами освіти розрахунків за спожиті енергоносії.
3.
Начальнику господарчої групи відділу освіти Обручнікову В.В.:
3.1. Вжити заходів щодо своєчасного забезпечення паливом закладів і
установ освіти у 2014-2015 опалювальному періоді.
3.2. Поряд з придбанням традиційного палива розглядати можливість щодо
поступового переходу до постійного використання альтернативних видів палива.
3.3. Вжити заходів щодо недопущення відключення від енергопостачання
об’єктів навчального процесу.
3.4. До жовтня поточного року доукомплектувати заклади освіти
сантехнічними, електротехнічними матеріалами, запчастинами і обладнанням для

оперативної ліквідації аварій в зимовий період, забезпечити їх надійне зберігання і
охорону.
3.5. Інформацію щодо підготовки матеріально - технічної бази навчальних
закладів та установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період надавати до КУ
„Центр фінансово-статистичного моніторингу” (відділ матеріально-технічного
забезпечення, охорони праці, техніки безпеки життєдіяльності у закладах освіти)
надавати щотижнево (щопонеділка до 16 вересня) відповідно до наданих форм за
тел-факсом: (048) 728-03-06.
4.
Головному спеціалісту відділу освіти
(Сосницькому
А.В.)
забезпечити щотижневе (щопонеділка до 16 вересня) надання до відділу
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва
та інфраструктури Красноокнянської райдержадміністрації інформації про
підготовку навчально-виховних закладів району до роботи в осінньо-зимовий
період 2014-2015 років.
5.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти

З наказом ознайомлені:

Обручніков В.В.
Сербін К.В.
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