ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“17” травня 2017 р.

м. Одеса

№199/ОД

Про організацію виконання розпорядження
Одеської обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2017 року № 347/А-2017
«Про підготовку об’єктів житловокомунального, паливно-енергетичного
господарства та соціальної сфери області
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»
Відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 27.04.2017 № 347/А-2017 „Про підготовку об’єктів житлово-комунального,
паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років”, з метою підготовки будівель та
споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх
інженерних мереж до сталої роботи в новому 2017-2018 навчальному році та
осінньо-зимовий період
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, начальникам
відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій, міських рад та
об’єднаних територіальних громад, директорам закладів освіти обласного
підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів:
1.1. Провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою
запобігання їх руйнуванню, розробити комплекс заходів щодо підготовки
матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти до роботи в
осінньо-зимовий період з урахуванням недоліків минулого опалювального
сезону та забезпечити їх виконання.
1.2. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів, передбачені
кошторисами на поточні та капітальні видатки, першочергово на виконання
робіт з підготовки навчальних закладів, установ освіти до опалювального
періоду, подальшого впровадження заходів з енергозбереження та
протипожежної безпеки.
1.3. До вересня поточного року завершити всі ремонтні роботи будівель
та приміщень навчально-житлового призначення, електротехнічного
господарства, забезпечити введення в експлуатацію всіх енергетичних і
інженерних мереж, випробування, наладку і регулювання систем тепло-,
енергопостачання, вентиляції, газопостачання, приладів регулювання
енергоспоживання.

1.4. Вжити заходів щодо своєчасного забезпечення паливом закладів і
установ освіти у 2017-2018 опалювальному періоді, скорочення обсягів
споживання енергоносіїв.
1.5. Вжити заходів щодо зменшення витрат електричної та теплової
енергії, води, впровадження енергозберігаючих технологій, оснащення
наявного житлового, навчально-виробничого фонду засобами обліку і
регулювання споживання гарячої та холодної води, теплової енергії.
Дотримуватися жорсткого контролю за охороною та раціональним і дбайливим
використанням палива.
1.6. Звернутися до Державної інспекції з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної і теплової енергії в Одеській області
інспекції Держенергонагляду у Південному регіоні для проведення технічного
огляду теплового обладнання закладів (установ) освіти області спеціалістами
інспекції, надання допомоги при підготовці теплових господарств до осінньозимового періоду при експлуатації систем теплоспоживання.
1.7. Забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі закладами і
установами освіти розрахунків за спожиті енергоносії.
1.8. Спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування
вжити заходів щодо недопущення відключення від централізованого тепло-,
енергопостачання об’єктів навчального процесу та учнівських гуртожитків.
1.9. 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.
1.10. Розробити і узгодити з Департаментом з питань цивільного захисту,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами оперативні плани
спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах електро-, тепло-,
газопостачання, а також на випадок пожежі.
1.11. 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.
1.12. Привести в належний стан та вишукати можливість придбати за
необхідністю автономні електростанції, генератори.
1.13. Інформацію про підготовку навчальних закладів та установ освіти
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років надавати до Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації відповідно до наданих форм (додатки 1, 2,
3) на адресу: osvita-ekonom.viddil@ukr.net, або факсом на телефон 728-03-06. до
10 та до 25 числа кожного місяця.
2. Персональну відповідальність за своєчасне надходження та
достовірність даних щодо підготовки закладів і установ освіти до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років покласти на директора Департаменту
освіти та науки Одеської міської ради, начальників відділів (управлінь) освіти
районних державних адміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних
громад, директорів закладів освіти обласного підпорядкування та професійнотехнічних навчальних закладів.
3. Комунальній установі „Центр фінансово-статистичного моніторингу”
(Кіріляк І.Ю.) узагальнювати надані матеріали та інформувати до 12 і до 27
числа кожного місяця Департамент житлово-комунального господарства та
енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації про підготовку
закладів і установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора

Департаменту – начальника
забезпечення Пятаєву О.В.

Директор Департаменту

управління

економічного

та

ресурсного

Ю.Є. Семенюк

Додаток №1
до наказу Департаменту
освіти і науки ОДА
від 17.05.2017 2017 №199/ОД

ІНФОРМАЦІЯ
про стан підготовки загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів ______________________ району (міста),
об'єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування, професійно-технічних навчальних закладів
до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017/2017 років на "______" _______________ 2017 року

Стан котельного господарства

Навчальні заклади

Кількість
існуючих
навчальних
закладів (од.)

Підготовлено до
нового
навчального
року та осінньозимового
періоду
2017-2018 років

Відсоток
готовності,
%

1

2

3

4

загальна
кількість
відомчих
котелень (од.)

в тому числі
мінікотелень
(200 кВт)

підготовлено
до
експлуатації
(од.)

відсоток
готовності до
опалювального
сезону, %

5

6

7

8

Загальноосвітні навчальні заклади
(ЗОШ, НВК)
Дошкільні навчальні заклади
Позашкільні навчальні заклади
* Заклади освіти обласного
підпорядкування
*Професійно-технічні навчальні заклади

Керівник

підпис

Додаток №2
до наказу Департаменту освіти
і науки ОДА
від 17.05.2017 2017 №199/ОД
ІНФОРМАЦІЯ

про стан підготовки загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів ______________________ району (міста),
об'єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування, професійно-технічних навчальних закладів
до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років на "______" _______________ 2017 року
Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальноосвітні навчальні
заклади (ЗОШ, НВК)
пооб'єктно:
Дошкільні навчальні
заклади
пооб'єктно:
Позашкільні навчальні
заклади
пооб'єктно:
Заклади освіти обласного
підпорядкування
Професійно-технічні
навчальні заклади
Керівник

підпис

13

спецфонд, тис.грн.

позабюджетні
кошти, тис.грн.

поточний ремонт

спецфонд, тис.грн.

позабюджетні
кошти, тис.грн.

місцевий бюджет,
тис.грн.

обласний бюджет,
тис.грн.

капітальний ремонт

стан виконання
(кв.м., п.м., шт.)

види ремонтних робіт

обсяг
(кв.м., п.м., шт.)

стан виконання
(кв.м., п.м., шт.)

види ремонтних
робіт

обсяг
(кв.м, п.м, шт.)

Назва установи
(закладу) освіти

поточний ремонт

місцевий бюджет,
тис.грн.

Ремонтні роботи
капітальний ремонт
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Додаток №3
до наказу Департаменту
освіти і науки ОДА
від 17.05.2017 2017 №199/ОД

ІНФОРМАЦІЯ
про забезпеченість паливом закладів освіти області
станом на __________ 2017 року
Забезпеченість вугіллям (тонн)

№
з/п

Назва району, міста, об'єднаної
територіальної громади,
закладу освіти обласного
підпорядкування,
професійно-технічного навчального
закладу

План на
опалювальний
сезон
20172018
років

1

2

3

Керівник

Заплановано
придбати
згідно з
тендером

Залишок
з
опалювального
сезону
20162017
років

Фактично
завезено
станом
на ______
2017

Переможець процедури закупівлі
та дата укладання договору з
ним

4

5

6

7

підпис

