
 

РІШЕННЯ  

колегії відділу освіти 

Чудейської сільської ради 

 

20.10.2020 року                                                                                      2/1 

«Про підсумки підготовки закладів  

освіти до опалювального сезону 

та роботи в осінньо-зимовий період» 

 

     Заслухавши  та обговоривши довідку  «Про підсумки підготовки 

закладів освіти до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період» з 

метою  збереження життя  і здоров’я учасників  освітнього  процесу, створення  

безпечних умов праці, навчання, а також  для посилення  контролю за 

виконанням вимог державних нормативних актів з безпеки  життєдіяльності, 

колегія відділу освіти Чудейської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Інформацію «Про підсумки підготовки закладів освіти до 

опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період» взяти до уваги.  

 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти ОТГ: 

1) реалізовувати Комплексні заходи з підготовки матеріально-технічної 

бази закладів освіти району та забезпечити якісну  роботу  в осінньо-зимовому 

періоді 

Протягом навчального року 

2) забезпечити безперебійне функціонування шкільних котелень, 

теплових мереж, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж 

в опалювальний сезон, а також безпечну їх експлуатацію 

До 15.04.2021 

3) призначити відповідальних осіб за загальний стан, експлуатацію, 

збереження котельного обладнання, інженерно-комунікаційних мереж 

До 15.10 щорічно  

4) забезпечити при потребі умови для проведення термінового ремонту 

інженерних комунікацій (розчищення під'їзних шляхів, місць прокладання 

тепломереж, водо комунікаційних мереж, ліній електропередач тощо) 

з 03.11.2020 по 01.03.2021  

5) вжити дієвих заходів щодо покращення санітарно-технічного стану 

приміщень   для дотримання особистої гігієни учнями і працівниками 

До 01.11.2020 

6) активізувати роботу щодо зміцнення та поновлення матеріально-

технічної бази 
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Протягом навчального року 

7) посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Особливу увагу звернути на 

електробезпеку, загальний стан електрогосподарства, трансформаторних 

підстанцій, протипожежний стан 

                                                                                                             Постійно 

8) у випадках вимушеного припинення навчально-виховного процесу в 

зв'язку із пониженням температури повітря, стихійним лихом, епідемічними 

захворюваннями терміново інформувати   відділ освіти   (протягом години) 

Постійно 

9) забезпечити  контроль за організацією повноцінного, безпечного і 

якісного харчування дітей, в тому числі щодо дотримання умов і термінів 

зберігання харчових продуктів, технології виготовлення страв, правил 

особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування 

Протягом навчального року 

10) забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних 

ресурсів 

Протягом навчального року 

11) систематично розглядати на засіданнях колегії та апаратних нарадах 

стан проходження опалювального сезону в закладах освіти ОТГ 

Протягом навчального року 

          12) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учасниками 

освітнього процесу щодо  економії енергоносіїв 

Протягом навчального року 

 

 3.Сільській раді, відділу освіти та бухгалтерії сільської ради: 

1) тримати на контролі забезпечення закладів освіти твердим паливом 

Постійно 

4) посилити контроль за дотриманням в закладах освіти вимог діючого 

санітарного законодавства,    та виконанням  приписів відповідних служб які 

уповноважені здійснювати державний нагляд 

Постійно 

          6) підготувати проект Комплексних заходів щодо підготовки  закладів 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону 2019/2020 року, 

передбачивши в них: 

            -  перелік закладів освіти, в яких необхідно провести  реконструкцію 

систем обігріву, переведення на використання відновлювальних джерел енергії; 

            -  розроблені кошторисні документації на  необхідні   види робіт в 

розрізі навчальних закладів; 

            - узагальнену заявку закладів освіти щодо потреби дров у 2021/2022 р.; 

            - заходи на виконання вимог законодавчих нормативних актів з безпеки 

життєдіяльності, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, навчання; 

            -  узагальнену інформацію згідно  заявок клопотань адміністрацій 

закладів освіти  для проведення поточних ремонтів (придбання фарби, 

будівельних матеріалів та інше); 
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            - план оснащення харчоблоків та їдалень закладів освіти кухонним 

інвентарем, посудом, холодильним та технологічним обладнанням, 

забезпечення шкіл гарячою проточною водою  

До 01.05. 2021    

7) тримати на постійному контролі проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці операторів котелень, переукладання договорів з 

енергопостачальними підприємствами на споживання теплової енергії від 

централізованих мереж та природного газу для відомчих котелень та 

дотримання температурного режиму в закладах освіти району 

Постійно 

 

 Голова колегії                                                                             А.Д.Піцул 

       

Секретар колегії                                                                          Л.М. Микайло  

 

 


