
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 
 

02.06.2020                                      с.Миколаївка                                      № 64-ОД 

 
Про підготовку закладів освіти  

Миколаївської сільської ради 

до роботи в умовах осінньо-зимового  

періоду 2020-2021 років 

 
На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 05.05.2020 № 187-ОД «Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2019-2020 років та підготовку галузей економіки до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у Сумській області», наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 08.05.2020 № 249-ОД «Про 

підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 

років» та з метою забезпечення стабільної роботи закладів освіти  громади в 

умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки закладів освіти Миколаївської 

сільської ради до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, 

що додається. 

2. Керівникам закладів освіти громади: 

2.1. Розробити та затвердити план заходів з підготовки закладу освіти 

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 

2.2. Забезпечити висвітлення інформації про проведені заходи на 

сайтах закладів освіти. 

2.3. Інформацію про проведену роботу надсилати відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради станом на 10 

число кожного місяця до 10 жовтня 2020 року включно на 

електронну адресу osvita_mykolaivka@ukr.net 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                         Наталія МАКШЕЄВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, 

молоді та спорту  

02.06.2020 № 64-ОД 

План  

заходів з підготовки закладів освіти Миколаївської сільської ради 

 до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Розробити і затвердити плани заходів з 

підготовки до роботи в умовах осінньо-

зимового періоду 2020-2021 років з 

урахуванням минулорічних недоліків 

Протягом 

2020 року 

Керівники 

ЗЗСО, ЗДО 

2 Розглянути питання щодо стану готовності 

закладів освіти громади до роботи в умовах 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років на 

нараді керівників закладів освіти 

Серпень – 

вересень 

2020 року 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

3 До початку опалювального сезону завершити 

в повному обсязі роботи спрямовані на 

забезпечення безперебійного функціонування 

котелень 

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Керівники 

закладів 

освіти 

4 Провести перевірку димових та 

вентиляційних каналів, з подальшим 

оформленням актів готовності до 

опалювального періоду. 

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Керівники 

закладів 

освіти 

5 Організувати підготовку, перепідготовку, 

навчання та перевірку знань персоналу, який 

здійснює експлуатацію і обслуговування 

об’єктів теплопостачання  

До 

15.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

6 Своєчасно провести тендери на закупівлю 

дров та пелетів, необхідних для стабільної 

роботи котелень в осінньо-зимовий період 

2020-2021 років 

До 

01.07.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

7 Забезпечити котельні паливом для роботи в 

умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 

років.  

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Керівники 

закладів 

освіти 

8 Забезпечити готовність автономних та 

аварійних джерел енергозабезпечення 

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 



Керівники 

закладів 

освіти 

9 Приведення схеми електропостачання до 

нормального режиму роботи, передбаченого 

проєктними рішеннями 

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

10 Здійснювати заходи щодо дотримання правил 

і вимог  нормативно – правових актів з питань 

охорони праці , техніки безпеки та проти 

пожежного захисту. 

Постійно Керівники 

закладів 

освіти 

11 Провести протиаварійні тренування з 

відповідним технічним персоналом суб’єктів 

господарювання; 

укомплектувати робочі місця виробничого 

персоналу оперативною та технічною 

документацією 

До 

01.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

12 Організувати  і здійснити перевірки стану 

готовності котельного господарства закладів 

освіти  громади до роботи в осінньо – 

зимовий період 2020 -2021 років. 

До 

15.09.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                          Наталія МАКШЕЄВА 
 


