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Про підготовку закладів соціальної  
сфери до роботи в осінньо-зимовий  

період 2020-2021 року 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правил експлуатації теплових установок і мереж (далі 
– Правила), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 

14.02.2007 № 71, розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації 
від 31.08.2017 № 508 «Про робочу групу Черкаської обласної державної 
адміністрації з питань забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів 

соціальної інфраструктури, зокрема закладів освіти, культури, фізичної культури і 
спорту, медичного, оздоровчого та адміністративного призначення», з метою 

своєчасної та якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період, вчасного початку та проходження 

опалювального періоду 2020-2021 років: 

1.Створити комісію з перевірки готовності закладів соціальної сфери до 

роботи в опалювальний період 2020-2021 року у складі:  
Голова  комісії: 
Швець Вікторія Василівна – перший заступник сільського голови; 

Члени комісії: 
Матрос Олександр Володимирович – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів; 

Шкворець Анатолій Володимирович – інженер по охороні праці виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради; 

Торгало Оксана Миколаївна – начальник фінансового відділу виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради; 

Супрун Валентина Григорівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Михайлівської сільської 
ради. 

Морозова Валентина Анатоліївна – начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради; 

Шамрай Олександр Григорович – методист відділу освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради; 



Острик Анатолій Миколайович - директор Михайлівського ліцею; 

Харченко Людмила Іванівна - директор Ребедайлівського ліцею; 

Корсун Наталія Василівна - директор Ревівського ліцею; 

Придвічна Світлана Василівна - завідувачка ЗДО «Барвінок»; 

Зайцева Альона Василівна - завідувачка ЗДО «Дзвіночок»; 

Шакалій Інні Вікторівна - завідувачка ЗДО «Сонечко». 

2. Затвердити основний План заходів щодо підготовки закладів соціальної 
сфери Михайлівської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-

2021 року ( додаток 1). 

3. Керівникам закладів соціальної сфери: 

3.1 До 10 вересня 2020 року завершити підготовку до опалювального сезону 

об’єктів теплоенергетичного господарства:  
- виконати комплекс робіт з технічного обслуговування та гідравлічне 
випробування теплових мереж;  

- провести чергову повірку контрольно-вимірювальних приладів та засобів обліку 

споживання енергоносіїв;  

- отримати акти готовності теплового господарства закладів освіти до  

опалювального сезону 2020-2021 років (із залученням фахівців Державної 
інспекції з енергонагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 
у Черкаській області); 

3.2. Здійснювати оперативний контроль за ходом підготовки закладів освіти 

до нового навчального року та функціонування в осінньо-зимовий період 2020 -

2021 років. 

3.3. Створити (поновити роботу) комісій з проведення чергових оглядів 

будівель, споруд, інженерних мереж закладів освіти; 

3.4 Провести чергові комісійні огляди будівель і споруд, засобів 

безперешкодного доступу до приміщень, технічне обстеження котелень, топкових, 

інженерних мереж закладів; 

3.5. Зафіксувати в журналах обліку технічного стану будівель і споруд дані 
результатів огляду фактичного стану конструкцій; 

3.6. Затвердити комплекси заходів щодо підготовки матеріально-технічної 
бази до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 

року з урахуванням проведених обстежень об´єктів та недоліків минулого 

опалювального сезону та забезпечити їх реалізацію до 01 жовтня 2020 року за 
формою, згідно з додатком 2; 

3.7. До 31 серпня 2020 року виконати заплановані обсяги поточних 

ремонтів; 

3.8. Запровадити системний контроль за станом виконання робіт щодо 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року; 

3.9. Звернути увагу за споживання енергоносіїв понад встановлені ліміти. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Матроса О.В. 

 

 

Сільського голови                                                                   Василь МАКСИМЕНКО 


