
 

УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                                  

01 вересня 2021 року                                                                                      № 191 

с.Лука-Мелешківська  

 

Про підготовку закладів Лука-Мелешківської сільської ради  

до роботи в осінньо-зимовий період 2021 та 2022 років 

  
  

Керуючись статтями 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення організованої роботи 

закладів  Лука-Мелешківської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021 та 2022 років:  
  

1. Начальнику Відділу освіти та культури Маціпурі Л.П., керівникам закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти громади вжити заходів щодо якісної 

підготовки освітніх закладів до роботи в осінньо-зимовий період: 

1.1. Затвердити склад комісії з питань перевірки готовності закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

1.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки освітніх закладів до 

роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період з урахуванням 

питань енергозбереження. 

1.4. Забезпечити неухильне дотримання правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних норм в освітніх закладах для збереження і зміцнення здоров’я 

дітей, попередження поширенню коронавірусної хвороби (COVID - 19), 

придбання миючих, дезінфікуючих засобів та антисептиків, засобів 

індивідуального захисту. 

1.5. Оформити паспорти готовності закладів освіти до нового опалювального 

сезону. 

1.6. Укласти договори щодо постачання природного газу, провести тендери на 

придбання дров для початку опалювального сезону та бензину для порізки 

дров. 

1.7. Провести тендери для придбання бензину та дизпалива для шкільних 

автобусів. 

1.8. Підготувати харчоблоки та шкільні їдальні до нового навчального року, 

організувати харчування дітей 1 – 4 класів та пільгових категорій. 

1.9. Організувати безпечне підвезення учнів та педагогічних працівників. 



1.10. Забезпечити перевірку систем опалення та водопостачання закладів 

освіти (до 01 жовтня 2021 року). 

 

2. Керівникам закладів Лука-Мелешківської сільської ради: 

2.1. Розробити та затвердити заходи з підготовки матеріально-технічної бази 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021 та 2022 років. В 

обов'язковому порядку в затверджених заходах передбачити обстеження 

будівель та споруд закладів на дотримання вимог протипожежної безпеки, 

перевірку блискавкозахисту та контуру заземлення, замір опору захисного 

заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж, 

укомплектування пожежних щитів інвентарем, проведення випробування 

спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення та на надійність в 

експлуатації з оформленням відповідних актів обстеження, здійснення 

перевірки на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність 

паспортним даним верстатів, механічного та електричного обладнання. 
 

2.2. До 1 жовтня 2021 року завершити комплекс робіт з підготовки закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період: 

 завершити проведення поточних ремонтних робіт в котельнях, промивку 

систем опалення та підготовку тепломереж до роботи; 

 забезпечити заповнення енергопаспортів на кожний заклад; 

 провести навчання, медичний огляд кочегарів, операторів; 

 відповідальним особам за теплове господарство, які призначені наказом по 

закладу, пройти у встановлені терміни перевірку знань з техніки безпеки та 

охорони праці; 

 своєчасно завезти паливо з метою забезпечення стабільного проведення 

освітнього процесу протягом опалювального сезону 

 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпопрядження сільського голови покласти на начальника Відділу 

управління майном та будівництва Проценко Д.Л). 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О.. 

 

 

Сільський голова                                                              Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 


