
    
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
11.06.2018                                                                                                    № 294 

 
 
Про підготовку закладів освіти 
області до нового 2018/2019 н.р. та 
роботи в осінньо-зимовий період  

 

На виконання  розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від  05.06.2018  № 518-р «Про підготовку закладів освіти області 
до нового 2018/2019 навчального року та опалювального сезону» та з  метою 
якісної та своєчасної підготовки закладів освіти області до нового 2018/2019 
навчального року та осінньо-зимового періоду 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад 

директорам закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету: 
1.1. Провести обстеження технічного стану будівель і споруд, 

інженерних мереж з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення 

надійного експлуатаційно-технічного стану, скласти відповідні акти. 

1.2. Розробити, затвердити та забезпечити реалізацію комплексних 

заходів до початку нового 2018/2019 навчального року, належного та 

безперебійного їх функціонування в осінньо-зимовий період. 

1.3. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів місцевих 

бюджетів на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та 

приміщень навчального призначення, відомчого господарства, енергетичного 

обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж.  

1.4. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-

енергетичних ресурсів. 

1.5. До 20.09.2018 завершити ремонт шкільних котелень, їх 

реконструкцію та підготовку теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий 

період. 



1.6. Продовжити реалізацію енергозберігаючих заходів із застосуванням 

прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, встановлення 

приладів обліку споживання природного газу, теплової енергії, води та 

електроенергії. 

1.7. Забезпечити закупівлю установами освіти якісного твердого палива 

на опалювальний сезон 2018/2019 років відповідно до кошторисних 

призначень. 

1.8.Своєчасно укладати  договори з енергопостачальними 

підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж та 

природного газу для відомчих котелень. 

1.9. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті 

енергоносії (водо-, тепло-, електро-, газопостачання), забезпечити повну 

поточну оплату та недопущення заборгованості. 

1.10. До 23.08.2018 забезпечити (за потреби) харчоблоки  закладів освіти 

холодильним, технологічним обладнанням, столовим та кухонним посудом, 

миючими та дезінфікуючими засобами. 

1.11. Тримати на постійному контролі питання облаштування 

(функціонування)  у закладах освіти внутрішніх вбиралень. 

1.12.Активізувати роботу щодо виготовлення державних актів на право 

постійного користування земельними ділянками та інвентарних справ. 

1.13. Взяти під особистий контроль стан проведення будівельних робіт 

на об’єктах освіти, які плануються ввести в експлуатацію у 2018 році.  

1.14. Провести аналіз доступності закладів освіти для осіб з особливими 

освітніми потребами спільно з місцевими комітетами, громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю та вжити дієвих заходів щодо забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного 

розвитку (обладнання пандусів, ліфтів або підйомників, туалетних кімнат 

тощо, відповідно до ДБН В 2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В. 2.2-31:2011 та ДСТУ Б 

ІSО 21542:2013). 

1.15. Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових 

актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти області, 

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання. 

1.16. Передбачити кошти на забезпечення протипожежної безпеки у 

закладах освіти області відповідно до Х розділу Комплексної програми 

розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки, в тому числі 

стовідсотково укомплектувати первинними засобами пожежогасіння. 

1.17. Тримати на постійному контролі організацію підвезення, 

перевезення дітей до закладів освіти: 

1.17.1.Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути 

шкільних автобусів. 

1.17.2. Забезпечити влаштування гаражних приміщень або виділити 

огороджену територію з місцем стоянки для зберігання, ремонту, технічного 

обслуговування шкільних автобусів. 



1.17.3. Призначити наказом відповідальну особу за автогосподарство та 

безпеку дорожнього руху, а також зберігання, технічне обслуговування і 

експлуатацію транспортного засобу. 

1.17.4. Проводити передрейсовий контроль технічного та санітарного 

стану автобусів,  безпосередньо перед виїздом в обов’язковому порядку та 

систематично проводити передрейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв 

автобусів. 

1.17.5. Проводити інструктаж водіїв шкільних автобусів з питань 

безпеки дорожнього руху (із записами в журналах інструктажів). 

1.17.6. Забезпечити належне оформлення подорожніх листів (з 

відмітками про проходження передрейсового медичного огляду водіїв,  

відмітками перед рейсової перевірки технічного стану автобуса та інструктажу 

з безпеки дорожнього руху тощо). 

1.17.7. Заборонити використання шкільних автобусів не за цільовим 

призначенням. 

1.17.8. Оперативно реагувати на форс-мажорні обставини в організації 

перевезень учнів, залучаючи в разі потреби маршрути рейсових автобусів, 

зміну графіків та маршрутів шкільних автобусів для забезпечення підвезення 

дітей та педагогічних працівників. 

1.17.9. Обладнати транспортні засоби, що призначені для перевезення 

школярів, пристроями супутникової навігації і відео реєстрації. 

1.17.10. Вивчити питання щодо придбання шкільних автобусів, 

пристосованих для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. 

          1.18.  Розглянути на засіданнях колегій та тематичних нарадах питання 

про стан готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році та 

осінньо-зимовому періоді. 

1.19. До 24.08.2018 провести районні, міські огляди-конкурси стану 

підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

1.20. Надавати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації аналітичну довідку про  стан підготовки матеріально-технічної 

бази навчальних закладів  до початку нового навчального року та 

опалювального сезону в термін до 21.08.2018 та до 24.09.2018 на електронну 

адресу analitykcv@ukr.net  з позначкою «Підготовка до нового навчального 

року».  

   3.  Затвердити: 

 3.1. Склад комісії з перевірки готовності закладів освіти, що 

фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років, що додається. 

 3.2. Пам’ятку перевірки стану готовності навчальних закладів до роботи 

в новому 2018/2019 н.р. та в осінньо-зимовий період, що додається. 
         4. Комісії з 12.08.2018 - 28.08.2018 здійснити об'їзд закладів освіти, що 

фінансуються з обласного бюджету, з метою вивчення стану підготовки 

матеріально-технічної бази до нового навчального року та опалювального 

сезону. 



   5. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів області» (Прінько С.І.): 
 5.1. До 31.08.2018, 15.10.2018  забезпечити контроль за станом 

виконання робіт із підготовки закладів освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету до  нового навчального року й роботи в осінньо-зимовий період 

2018-2019 років . 

5.2. Надавати консультаційну допомогу закладам освіти при складанні 

договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів 

приймання виконаних підрядних робіт (типові форми № КБ 2в) щодо 

дотримання розцінок і нарахувань відповідно до Державних будівельних 

норм, а також з безпеки життєдіяльності та охорони праці, питань організації 

харчування. 

5.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального 

сезону 2018-2019 років у закладах освіти області.  

   6. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та Центру якості освіти. 

    7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту  – начальника управління ресурсного забезпечення Періус Н.В. 

 
 
Директор Департаменту                                                                  О. Палійчук 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 



 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Наказ Департаменту освіти і науки 

                                              облдержадміністрації                                
                                              11.06.2018 № 294 

 
Склад комісії 

 з перевірки підготовки закладів освіти, що фінансуються з обласного 
бюджету до нового 2018/2019 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період  

 

Ісопенко Ірина 
Юліанівна 

Заступник директора Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

  
Періус Надія Василівна 

Заступник директора Департаменту - 

начальник управління ресурсного забезпечення 

Жукотинський 
Корнелій 
Костянтинович 

Начальник Чернівецького обласного відділення 

комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України 

Дутчак Володимир 
Васильович 

Голова обкому профспілки працівників освіти і 

науки (за згодою) 

Бурченко Лілія Іванівна Начальник відділу фахової освіти, ліцензування та 

атестації Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Сакрієр Оксана 
Леонідівна 

Начальник управління освіти і науки Департаменту 

освіти і науки   облдержадміністрації 

Унгурян Мар’яна 
Октавіанівна 

Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки  облдержадміністрації 

Гринюк Оксана 
Іванівна 

Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки  облдержадміністрації 

Холевчук Олександра 
Ігорівна 

Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки  облдержадміністрації 

Прінько 
Світлана Іванівна 

 Директор КУ «Навчально-методичний центр якості 

освіти та координації господарської діяльності 

навчальних закладів області»  

Вовк  
Андрій Миколайович 

Заступник директора КУ «Навчально-методичний 

центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області»                

Стінський  
Юрій Юрійович 

Провідний фахівець КУ «Навчально-методичний 

центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області»   

Ілку Лілія Георгіївна 
 

Завідувач відділом координації господарської 

діяльності навчальних закладів, державних 



закупівель, обліку та аудиту КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області»  

Балацький  
Петро Іванович 
 

Провідний фахівець КУ «Навчально-методичний 

центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області»  

Одажій  
Олеся Володимирівна 

Методист КУ «Навчально-методичний центр якості 

освіти та координації господарської діяльності 

навчальних закладів області»  

 Щербанович 
Степан Михайлович 

Провідний фахівець КУ «Навчально-методичний 

центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області»   

Манзюк Наталія 
Михайлівна 

Методист  КУ «Навчально-методичний центр якості 

освіти та координації господарської діяльності 

навчальних закладів області»  

Александрюк 
Олександр Георгійович 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області               

(за згодою) 

Шамбра 
Іван Олексійович 

Начальник відділу запобігання надзвичайних 

ситуацій територіального управління МНС 

Чернівецької області (за згодою) 

Остапович Микола 
Дмитрович 

Начальник відділу нагляду в агропромисловому 

комплексі, соціально-культурній сфері Управління 

Держпраці в Чернівецькій області    (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                         Наказ Департаменту освіти і науки 

                                   облдержадміністрації 

                             11.06.2018 № 294 

 

Пам’ятка 
 перевірки готовності закладів освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету до нового 2018/2019 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період  
 

1. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонтів. 

2. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для 

сміттєзбиральників, квітників, огорожі, підсобних споруд, спортивних 

майданчиків, флагштока для прапора). 

3. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова  

Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення 

надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). 

Наявність щорічних (восени та навесні) актів обстежень будівель. 

4. Наявність документів з інвентаризації нерухомого майна, що  

перебуває на балансі закладів освіти, із занесенням до Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності, державні акти на право постійного користування 

відведеними земельними ділянками. 

5. Підготовка матеріально-технічної бази закладів освіти та учнівських  

гуртожитків до роботи в новому 2018/2019 навчальному році. 

6. Підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону  

відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду,  затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства 

України від 10.12.2008 № 620/378 (наявність приладів обліку енергоносіїв, 

енергопаспорта установи; відсоток встановлених від потреби 

енергозберігаючих ламп, вікон, дверей). 

7. Організація роботи з охорони праці (наказ по закладу про  

призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці, 

призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в 

кабінетах, правильність оформлення протоколів про проведення навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, ведення журналів реєстрації інструктажів з 

охорони праці). 

8. Відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності  

кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни та інших 

кабінетів. Стан готовності до освітнього процесу майстерень для проведення 

занять з технічних та  обслуговуючих видів праці. 

9. Відповідність вимогам  охорони праці та безпеки життєдіяльності  



спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на 

міцність кріплення та надійність експлуатації. 

10. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акту  

перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно 

підтвердженого допуску до роботи в електрика і співробітників, які працюють 

з електроустановками. 

11. Виконання вимог «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і  

організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом 

Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства 

освіти і науки України від  30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 800/3240. Наявність і стан 

протипожежного обладнання. 

12. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я.  

Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників. 

13. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням,  

меблями та посудом, санітарний стан, умови для миття рук. 

14. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та  

педагогічних працівників на 1 ПК).  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


