
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

27  .08.2021                                       с.Миколаївка                                    №   102  -ОД  

Про підготовку матеріально-технічної 
бази закладів освіти Миколаївської сільської ради 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації  від 28.05.2021 № 304-ОД «Про підготовку закладів
освіти  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2021-2022  років»,  з  метою
своєчасної  підготовки  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти
Миколаївської сільської громади Сумського району до стабільної роботи в
осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року 

НАКАЗУЮ:
1.  Провести огляд стану підготовки закладів освіти до опалювального

періоду 17 вересня 2021 року.
2. Затвердити склад комісії з перевірки стану готовності закладів освіти

до опалювального сезону (додаток 1).
3.  Затвердити  графік  огляду  комісією  готовності  закладів  освіти  до

опалювального періоду (додаток 2).
4. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського

району:
1) До 17 вересня 2021 року завершити виконання запланованих заходів

з підготовки до роботи у новому опалювальному сезоні 2021-2022 рр.
2) Призначити відповідальних за теплове та енергетичне устаткування.
3)  Забезпечити безаварійне проходження опалювального сезону 2021-

2022 років у закладах освіти.
4)  Узяти  під  особистий  контроль  споживання  паливно-енергетичних

ресурсів  та  виконання  організаційних  заходів  з  енергозбереження,  в  тому
числі  проведення  енергоаудитів,  з  метою  економного  споживання
енергоносіїв.

5. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
від 27.08.2021 №102-ОД

Склад комісії 
з перевірки готовності закладів освіти

Миколаївської сільської ради до опалювального періоду 2021-2022 рр. 

Макшеєва Н.С.,  начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради (голова комісії);
Рябуха  В.С.,  заступник  голови  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району;
Нікітенко  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради;
Лозовой С.І., директор ФОП Лозовой С.І. (за згодою);
Представник  Управління  Державної  інспекції  енергетичного  нагляду
України у Сумській області (за згодою);
Керівник закладу освіти.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
від 27.08.2021 №102-ОД

Графік перевірки готовності закладів освіти
Миколаївської сільської ради

до опалювального періоду 2021-2022 рр.

№
з/п

Назва закладу освіти Дата Час

1 Северинівська загальноосвітня школа
І-ІІ  ступенів  Миколаївської  сільської
ради  Сумського  району  Сумської
області

17.09.2021 9:00

2 Комунальний дошкільний навчальний
заклад  «Веселка»  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району
Сумської області

17.09.2021 10:00

3 Лікарський  навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області

17.09.2021 11:30

4 Миколаївський  навчально-виховний
комплекс:  загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний
навчальний  заклад  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району
Сумської області

17.09.2021 12:30

5 Кровненський  заклад  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області

17.09.2021 14:00

6 Кровненський заклад дошкільної 
освіти «Пролісок» Миколаївської 
сільської ради  Сумського району 
Сумської області

17.09.2021 15:00

7 Яструбинський навчально-виховний 
комплекс: заклад загальної середньої 
освіти – заклад дошкільної освіти 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

17.09.2021 16:00

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту




	

