
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
2QXCP- № 3^

Про перенесення огляду-конкурсу 
на краще утримання та зміцнення 
матеріально-технічної бази підвідомчих 
установ освіти області на 2021 рік

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись наказом управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 22.05.2007 № 250 «Про щорічний огляд- 
конкурс на краще утримання та зміцнення матеріально-технічної бази 
підвідомчих установ освіти області», зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції в Чернівецькій області 11.06.2007 за № 250, з метою 
покращення та зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих установ 
освіти області, утримання їх в належному стані, забезпечення ефективного 
використання бюджетних коштів на ремонт приміщень, благоустрій 
територій, а також максимального залучення спонсорських коштів до 
виконання зазначених робіт, враховуючи запровадження карантинних 
заходів, пов’язаних із зупиненням поширення коронавірусу COV1D-19

НАКАЗУЮ:

1. Перенести проведення щорічного огляду-конкурсу на краще 
утримання та зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих установ 
освіти області з 2020 року на 2021 рік.

2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення Огляду-конкурсу 
на краще утримання та зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих 
установ освіти області, що додається.

3. Керівникам закладів обласного підпорядкування:
3.1. Забезпечити виконання умов Положення про щорічний огляд- 

конкурс на краще утримання та зміцнення матеріально-технічної бази 
підвідомчих установ освіти області.



32. Продовжити виконання заходів з охорони праці, пожежної 
безпеки та енергозбереження, впровадження Нового освітнього простору та 
забезпечення умов доступності осіб з інвалідністю.

3.3. До 15 листопада 2021 року надіслати КУ «Навчально-методичний 
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних 
закладів області» заявку та узагальнену інформацію відповідно до вимог 
Положення про щорічний огляд-конкурс на краще утримання та зміцнення 
матеріально-технічної бази підвідомчих установ освіти області (заочний 
етапу Огляду-конкурсу) за формою, що додається.

4. Конкурсній комісії з проведення Огляду-конкурсу впродовж 
II декади листопада - І декади грудня 2021 року здійснити виїзди до закладів, 
що набрали найбільшу кількість балів у заочному турі.

5. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних закладів області» узагальнені матеріали 
переможців огляду-конкурсу подати на засідання колегії Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації та рішення колегії щодо переможців з 
метою подання до обласної ради.

6. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації та Центру якості освіти.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту Людвига ЦУРКАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації

№
Склад

конкурсної комісії з проведення щорічного огляду-конкурсу на краще 
утримання та зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих установ 

освіти області

Цуркан Людвига Павлівна Директор Департаменту освіти і 
науки об лдержадм і н і страх і і ї,
голова комісії

Періус Надія Василівна

Гринюк Оксана Іванівна

Прінько Світлана Іванівна

Смеречинська Тетяна Анатоліївна

Вовк Андрій Миколайович

Ілку Лілія Георгіївна

Заступник директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації- 
начальник управління ресурсного 
забезпечення, заступник голови 
комісії

Заступник директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації- 
начальник управління освіти і науки

Директор КУ «Навчально-
методичний центр якості освіти та 
координації господарської діяльності 
навчальних закладів облас ті»

В.о. начальника відділу 
бухгалтерського обліку та планово- 
економічної роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації

Заступник директора
КУ «Навчально-методичний центр 
якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних 
закладів області»

Начальник відділу координації 
господарської діяльності закладів 
освіти області 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»

Стінський Юрій Юрійович Провідний фахівець 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»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації 

____________ №__________

Інформація
про виконання вимог Положення про щорічний огляд-конкурс на краще утримання та зміцнення 

матеріально-технічної бази підвідомчих установ освіти області

№ з/п Вимоги положення огляду-конкурсу Виконання
1. Проведення поточного ремонту об’єктів 

нерухомості, реконструкції та утримання 
їх в належному стані

2. Повне використання виділених
бюджетних та власних коштів,
надходження від орендної плати на 
капітальний та поточний ремонт об’єктів 
нерухомості

-> J. Максимальне залучення спонсорів,
орендаторів та працівників трудового 
колективу для проведення ремонтних 
робіт та благоустрою території

4. Дотримання правил експлуатації,
протипожежних заходів, санітарних норм, 
охорони та захисту об'єктів нерухомості 
віл пошкоджень, стихійних лих



5. Робота з охорони довкілля, запобігання 
забрудненню навколишнього середовища, 
раціонального використання природніх 
ресурсів

6. Реконструкція, ремонт та утримання в 
належному стані доріг, тротуарів,
пішохідних доріжок

7. Збереження наявних та створення нових 
парків, скверів та інших об’єктів зеленого 
будівництва та садово-паркового
мистецтва

8. Утримання в належному стані та 
ефективне використання земельних 
ділянок та підсобних господарств

9.

—

Своєчасне виконання заходів щодо 
підготовки об’єктів нерухомості до 
функціонування в осінньо-зимовий період

10. Створення належних умов праці та 
відпочинку членів колективу

1

11. Наявність свідоцтва на право власності 1
12. Наявність Державного акту на право 

постійного користування земельною
ділянкою


