
                                                                       
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 а  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

Н А К А З 

04.10.2021 р.                                                                                       №  _____  

м. Заставна 

 Про підготовку закладу до 

 роботи  в осінньо-зимовий період 

 2021/2022 навчального року  

Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою забезпечення 

безперебійного функціонування закладу, покращення роботи по створенню 

безпечних умов праці та навчання, з метою своєчасної підготовки 

матеріально-технічної бази закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років, 

НАКАЗУЮ: 

1.Призначити відповідальним за підготовку закладу до функціонування в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років завідувача господарством Жварича 

М.М. 

2. Затвердити план заходів щодо підготовки закладу до безперебійного 

функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років. (Додаток).                                    

3. Завідувачу господарством Жваричу М.М.: 

3.1. Провести аналіз стану та, за необхідності, поточний ремонт 

електрообладнання, тепломережі, системи водопостачання в закладі. 

                                                                                                        До 10.10.2021р. 

3.2. Привести у відповідність до «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення 

електроустановок та ізоляції проводів електромереж в закладі. 

                                                                                                                                 

До 10.10.2021 

3.3. Провести обстеження протипожежного стану будівлі закладу та  

енергетичного обладнання. 



                                                                                                                                 

До 10.10.2021 

3.4. Підготувати паспорт готовності будівлі до роботи в опалювальний період 

2021-2022 років. 

До 15.10.2021 

3.5. Ознайомити працівників з планом заходів щодо підготовки закладу до 

безперебійного функціонування в новому навчальному році та в осінньо-

зимовому періоді 2021-2022 років, забезпечити його виконання. 

                                                                                                                                 

   До 15.10.2021 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

 

Директор ЗЗСО                                Надія БАЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

від 04.10.2021 

                                                                                № 

Заходи 

з підготовки закладу до безперебійнеого функціонування в новому 

навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

№ 

з/п 
                               Заходи 

Термін 

виконання 
 Виконавець Примітка  

1. 

Провести періодичну технічну перевірку стану 

вогнегасниківПровести поточний ремонт 

класів, приміщень, майданчиків, 

харчоблоку, пральної, спортивної зали, 

музичної зали, кабінетів 

До 

15.10.2021До 

31.07.2020 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

2 

Провести навчання педагогічних працівників, 

технічного персоналу, учнів з питань 

життєдіяльності  закладу освіти в осінньо-зимовий 

період в умовах виникнення надзвичайних 

ситуаційПровести навчання педагогічних 

працівників, технічного персоналу, учнів з питань 

життєдіяльності  закладу освіти в осінньо-зимовий 

період в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

До 

15.10.2021До 

01.09.2020 

  Матейчук 

М.ГНікітенко 

З.В. 

  

3 

Підготувати паспорт готовності будівлі до 

роботи в опалювальний період 2021-2022 

років. 

Провести чергову повірку сигналізатора 

газу 

До 

15.10.2021До 

01.09.2020 

Нікітенко З.В. 

Жварич М.М. 
  

4. 

Забезпечити надійну та безпечну 

експлуатацію будівель та споруд., 

відповідно до статті 39-2 Закону України  від 

17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

Постійно 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

5 

Здійснювати заходи стосовно дотримання 

протипожежного стану будівлі та споруд 

закладу 

Постійно 
Жварич М.М. 

Нікітенко З.В. 
  

6 

Здійснити випробовування опору ізоляції 

та заземлюючих контурів (занулення), 

блискавко захисту на відповідність діючим 

вимогам, отримати акти за встановленою 

формою 

До 

15.10.2021До 

01.09.2020 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 
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7 

Провести випробування спортивних 

снарядів та ігрового обладнання на міцність 

кріплення та надійність експлуатації .у 

відповідність з рекомендаціями Головного 

управління освіти і науки України. 

 До 

15.10.2021 
 Жварич М.М.   

8 

Утримувати територію закладу та 

прилеглі до неї території у належному 

санітарному стані. 

Постійно 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

9 

Не допускати випадків розпалювання 

вогнищ на території та біля будівель 

закладу. 

Постійно 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

10 

Встановити контроль за видаленням сухої 

трави, листя з території закладу в 

пожежонебезпечний період 

Постійно 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

11 

Не допускати випадків зберігання 

легкозаймистих речовин в приміщеннях 

закладу. 

Постійно 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

12 

Підготувати необхідну документацію 

щодо готовності закладу до опалювального 

періоду в новому навчальному році. 

До 

15.10.2021До 

10.09.2020 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 

  

13 
Заготувити пісок для посипання доріжок, 

майданчиків в зимовий період 

До 

15.10.2021До 

01.09.2020 

Жварич 

М.М.Нікітенко 

З.В. 
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