
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

25 червня 2019 року                 № 103-аг 

 

Про підготовку закладів освіти 

Богуславського району до роботи в  

осінньо-зимовий період 

2019/2020 навчального року 

 

 На виконання розпорядження Богуславської райдержадміністрації від 

16.05.2019 року  №95 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів 

соціально-культурного призначення Богуславського району до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 років» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів з підготовки закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 навчального року (додаток 1). 

2. Створити робочу групу з координації роботи з даних питань та розгляду 

наявних проблем в складі згідно додатку 2. 

3. Начальнику господарської групи відділу освіти В.Трояну, керівникам 

закладів освіти забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки 

матеріально-технічної бази (енергетичного обладнання, систем 

протипожежного захисту, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж) до 

роботи в новому навчальному році. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу        О. ПОЛІЩУК 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

від 25.06.2019  № 103-аг 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу освіти 

Богуславської 

райдержадміністрації  

_____________ О. ПОЛІЩУК 

 

 

ЗАХОДИ 
з підготовки закладів  

освіти до роботи в осінньо-зимовий період  
2019/2020 навчального року 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 

Провести організаційну роботу з підготовки 

господарського комплексу та об'єктів закладів 

освіти району до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 року. 

Створити робочу групу з координації роботи з 

даних питань та розгляду наявних проблем 

Липень-серпень 

2019 

Начальник відділу 

освіти, начальник 

господарської 

групи 

2 
Провести наради з керівниками закладів освіти з 

питань підготовки господарського комплексу та 

об'єктів закладів освіти 

Серпень 2019 

Начальник відділу 

освіти, начальник 

господарської 

групи, керівники 

закладів освіти 

3 

Забезпечити згідно з договором своєчасне 

проведення у повному обсязі розрахунків за 

спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні 

послуги та вжити заходів для погашення у 

повному обсязі заборгованості з їх оплати 

До 01.10.2019 

Начальник відділу 

освіти, начальник 

господарської 

групи, головний 

бухгалтер 

4 

Забезпечити контроль за виконанням завдань з 

енергозбереження  щодо скорочення споживання 

природного газу і впровадження прогресивних 

технологій та обладнання для ефективного його 

використання 

Травень-жовтень 

2019 

Начальник відділу 

освіти, начальник 

господарської 

групи, керівники 

закладів освіти 

5 
Забезпечити встановлення до початку 

опалювального сезону засобів обліку води та 

теплової енергії 

До 02.10.2019 

Начальник відділу 

освіти, начальник 

господарської 

групи, керівники 

закладів освіти 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

від 25.06.2019  № 103-аг 
 

 

 

Склад робочої групи 

з координації роботи з питань підготовки  

закладів освіти району  до роботи в осінньо-зимовий період  

2019/2020 навчального року 

 

Поліщук О.В. -  начальник відділу освіти, голова робочої групи 

Заєць В.П. -  головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Троян В.М.  -  начальник господарської групи 

Пижова Л.А. -     фахівець з охорони праці 

Савченко В.В. -  робітник з комплексного обслуговування і ремонту 

господарської групи 

 

 

 

 


