УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“20 ”_06___2019 р.

№_ 311__

Про підготовку закладів освіти
області до нового 2019/2020 н.р.
та роботи в осінньо-зимовий період
На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної
адміністрації від 11.06.2019 № 588-р «Про підготовку закладів освіти області
до нового 2019/2020 навчального року та опалювального сезону» та з метою
якісної та своєчасної підготовки закладів освіти області до нового 2019/2020
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. Розробити, затвердити до 26.06.2019 та забезпечити реалізацію
комплексних заходів щодо підготовки закладів освіти до початку нового
2019/2020 навчального року, належного та безперебійного їх функціонування в
осінньо-зимовий період.
1.2. Надати до 28.06.2019до Комунальної установи «Навчальнометодичний центр якості освіти та координації господарської діяльності
навчальних закладів області» копію плану заходів щодо підготовки закладів
освіти до початку нового 2019/2020 навчального року.
1.3. Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду,
періодичного обстеження та паспортизації закладів освіти області.
1.4. Організувати постійний контроль за закладами освіти області, де

виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень
висновками спеціалізованих організацій.
1.5. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів місцевих
бюджетів на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та
приміщень освітнього призначення, відомчого господарства, енергетичного
обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж.
Виконати заплановані ремонтні роботи до 15.08.2019.
1.6. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних
ресурсів. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті енергоносії
(водо-, тепло-, електро-, газопостачання), забезпечити повну поточну оплату та
недопущення заборгованості.
1.7. Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до
опалювального сезону 2019/2020 років відповідно до вимог Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом
Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житловокомунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за
№ 1310/16001.
1.8. До 20.09.2019 завершити заплановані технічні заходи з підготовки
шкільних котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період,
сприяти забезпеченню закладів освіти резервним джерелом електроживлення
на випадок відключення зазначених об’єктів від енергопостачання або в разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
1.9. Провести до 01.09.2019 спільно з представником інспекції
Держенергонагляду у Чернівецькій області комісійну перевірку готовності
теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період
2019/2020 років із отриманням відповідних актів.
1.10. Продовжити реалізацію енергозберігаючих заходів із застосуванням
прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, встановлення
приладів обліку споживання природного газу, теплової енергії, води та
електроенергії.
1.11. Забезпечити закупівлю установами освіти якісного твердого палива
на опалювальний сезон 2019/2020 років відповідно до кошторисних
призначень.
1.12. Своєчасно укладати
договори з енергопостачальними
підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж та
природного газу для відомчих котелень.
1.13. Забезпечити до 15.08.2019 харчоблоки закладів освіти холодильним,
технологічним обладнанням, столовим та кухонним посудом, миючими та
дезінфікуючими засобами.
1.14. Забезпечити до 01.09.2019 відповідно до розпорядження обласної
державної адміністрації від 26.03.2019 № 298-р «Про розподіл субвенції
державного бюджету» виконання робіт по облаштуванню внутрішніх
вбиралень у закладах освіти згідно з Переліком закладів загальної середньої
освіти, в яких існує потреба в облаштуванні туалетів (внутрішні/зовнішні).

1.15.Активізувати роботу щодо виготовлення правовстановлюючих
документів на право постійного користування земельними ділянками,
інвентарних справ.
1.16. Взяти під особистий контроль стан проведення будівельних робіт на
об’єктах освіти, які плануються ввести в експлуатацію у 2019 році.
1.17. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти
осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, ліфтів
або підйомників, туалетних кімнат тощо), відповідно до норм ДБНВ2.2-40:2018
«Інклюзивність будівель і споруд» згідно із затвердженими дорожніми картами.
1.18. Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових
актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти області,
забезпечити упродовж 2019/2020 навчального року безпечні і нешкідливі умови
праці, навчання.
1.19. Провести до 15.08.2019 випробування спортивного та ігрового
обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації.
1.20. Провести до 15.08.2019 обстеження протипожежного стану всіх
будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту,
справність технічних засобів пожежогасіння та до 01.09.2019 стовідсотково
укомплектувати заклади освіти первинними засобами пожежогасіння.
1.21. Переглянути та затвердити до 15.09.2019 з відповідними службами
маршрути руху шкільних автобусів.
1.22. Розглянути на засіданнях колегій та тематичних нарадах питання
про стан готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році та
осінньо-зимовому періоді.
1.23.Отримати
дозвіл
органів
державного
нагляду
(ГУ
Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, ГУ ДСНС України у
Чернівецькій області) на початок 2019/2020 навчального року.
1.24. 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 21.08.2019 та до 24.09.2019 на електронну
адресу analitykcv@ukr.net з позначкою «Підготовка до нового навчального
року».
2. Затвердити:
2.1. Склад комісії з перевірки готовності закладів інтернатного типу,
позашкільних закладів комунальної власності Чернівецької обласної ради,
закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І-ІІ рівнів
акредитації, що фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/20196 років, що додається.
2.2. Пам’ятку перевірки стану готовності закладів освіти до роботи в
новому 2019/2020 н.р. та в осінньо-зимовий період, що додається..
3. Комісії з перевірки готовності закладів освіти, що фінансуються з
обласного бюджету, з 12.08.2019 - 28.08.2019 здійснити об'їзд шкіл - інтернатів,
позашкільних та закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти,
що фінансуються з обласного бюджету, з метою вивчення стану підготовки

матеріально-технічної бази до нового навчального року та опалювального
сезону.
4. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації
господарської діяльності навчальних закладів області» (Прінько С.І.):
4.1. До 31.08.2019, 15.10.2019 забезпечити контроль за станом виконання
робіт із підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти обласного
підпорядкування до нового навчального року й роботи в осінньо-зимовий
період 2019-2020 років .
4.2. Надавати консультаційну допомогу закладам освіти з питань
підготовки
матеріально-технічної
бази
закладів
освіти
обласного
підпорядкування до нового навчального року й роботи в осінньо-зимовий
період 2019-2020 років.
4.3. Здійснювати до 27.12.2019 моніторинг за проведенням ремонтних
робіт у закладах освіти області з виїздом на місця.
4.4. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального
сезону 2019-2020 років у закладах освіти області.
5. 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 –
начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації Періус Н.В.
Директор Департаменту

О. ПАЛІЙЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки
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20.06.2019 № 311
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з перевірки підготовки закладів освіти обласного підпорядкування до
нового 2019/2020 н.р. роботи в осінньо-зимовий період
ІСОПЕНКО Ірина
Юліанівна
ПЕРІУС Надія
Василівна
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Костянтинович
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Васильович
БУРЧЕНКО Лілія
Іванівна
УНГУРЯН Мар’яна
Октавіанівна
Гринюк Оксана
Іванівна
ХОЛЕВЧУК
Олександра Ігорівна
ПАВЛЮК Михайло
Дмитрович
ПРІНЬКО
Світлана Іванівна
ВОВК
Андрій Миколайович
СТІНСЬКИЙ
Юрій Юрійович
ІЛКУ Лілія Георгіївна
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Заступник
директора
Департаменту-начальник
управління ресурсного забезпечення
Начальник Чернівецького обласного відділення
комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України
Голова обкому профспілки працівників освіти і
науки (за згодою)
Заступник начальника управління освіти і науки,
начальник
відділу
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та
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освіти
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
Начальник відділу інклюзивної, спеціальної,
позашкільної
освіти
та
виховної
роботи
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Головний
спеціаліст
відділу
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Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
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вищої освіти і науки
Директор КУ «Центр якості освіти»
Заступник директора КУ «Центр якості освіти»
Провідний фахівець КУ «Центр якості освіти»
Завідувач відділу (методист) КУ «Центр якості
освіти»
Провідний фахівець КУ «Центр якості освіти»

ОДАЖІЙ
Олеся Володимирівна
ЩЕРБАНОВИЧ
Степан Михайлович
ВАКАРЮК Олеся
Степанівна
АЛЕКСАНДРЮК
Олександр Георгійович

Методист КУ «Центр якості освіти»

ШАМБРА
Іван Олексійович

Начальник відділу запобігання надзвичайних
ситуацій
територіального
управління
МНС
Чернівецької області (за згодою)
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Методист КУ «Центр якості освіти»
Начальник
Головного
управління
Держпроспоживслужби в Чернівецькій області (за
згодою)

ОСТАПОВИЧ Микола Начальник відділу нагляду в агропромисловому
комплексі, соціально-культурній сфері Управління
Дмитрович
Держпраці в Чернівецькій області (за згодою)

