
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

27.05.2016 смт Нова Водолага  № 110 

 

 

Про  підготовку матеріально- 

технічної бази до нового навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період  

2016-2017 навчального року 

 

     На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 29 квітня 2016 року №  165 «Про організаційну роботу з 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2016/2017 років» та 

наказу  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації     від 12.05.2016 року № 227 “Про підготовку матеріально-

технічної бази навчальних закладів  обласного підпорядкування та 

професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного 

бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 

2016-2017 років, з метою забезпечення своєчасної готовності  матеріально-

технічної бази  навчального закладу до нового навчального року  й роботи в 

осінньо-зимовий період  2016-2017 років 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити  план організаційно-технічних заходів  з підготовки  закладу до 

роботи  в осінньо-зимовий період  2016-2017 років (додаток 1). 

2. Затвердити план енергозберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на 

зменшення витрат енергоресусів (додаток 2). 

3. Коротецькому В.П., заступнику директора з адміністративно-

господарської роботи,  забезпечити контроль за станом виконання робіт із 
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підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 років та 

контролю за виконанням енергозберігаючих заходів . 

10.08.2016 

4. Головному бухгалтеру  Буряківській Я.С., тримати на контролі  своєчасну 

оплату по  виконанню ремонтних  робіт та придбання  будівельних 

матеріалів в межах затверджених  лімітів. 

01.09.2016 

5. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                 С.Ю.Єрмаков                                                                                                                                                                                                            

Коротецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З наказом   ознайомлені: 

Коротецький В.П._______ 

Буряківська Я.С. ________ 

 



3 
 

                                                                                       Додаток 1 до наказу 

                                                                             КЗ “Нововодолазький СНВК”                          

                                                                 27.05.2016 № 110 

Заходи 

щодо підготовки  матеріально-технічної бази Комунального закладу 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради   до нового навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2016-2017 років 

 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

1 Провести поточний ремонт зовнішньої 

мережі теплотраси від котельні до 

приміщення навчального корпусу 

До 01.09.2016 Коротецький В.П. 

 

2 Провести поточний ремонт заготівельного 

відділення харчоблоку 

До 01.08.2016 Коротецький В.П. 

3 Провести поточний ремонт туалету та 

побутової кімнати в гуртожитку 

До 01.08.2016 КоротецькийВ.П. 

4 Провести обстеження  всіх будівель та 

споруд, перевірити роботу автоматичних 

систем протипожежного захисту, 

справність технічних засобів 

пожежогасіння 

До 05.08.2016 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

5 Провести обробку вогнетривким 

розчином дерев’яних конструкцій 

горищних приміщень 

До 20.07.2016 Коротецький В.П. 

6 

 

Провести технічне обслуговування та 

перезарядку наявних вогнегасників 
До 01.08.2016 

 

Коротецький В.П. 

7 Провести випробування електричного 

обладнання верстатів у навчальних 

майстернях 

До 25.07.2016 Коротецький В.П. 

8  Здійснити перевірку системи 

заземлення(занулення) на відповідність 

діючим вимогам, отримати акти за 

встановленою формою 

10.08.2016 Коротецький В.П. 

9 Провести опосвідчення стану безпеки 

електроустановок споживачів 

10.08.2016 Коротецький В.П. 

10 Забезпечити корегування наявного 

енергетичного паспорту та розробку норм 

питомих витрат паливнно-енергетичних 

ресурсів на 2016-2017 роки 

22,08.2016 Коротецький В.П. 
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11  Провести випробовування спортивних 

снарядів та ігрового обладння на міцність 

кріплення та надійність експлуатації 

10.08.2016 Калашник Ю.О 

12 Здійснити  повірку засобів обліку газу  

лічильника та коректора в   органах 

Держстандартизації  

01.08.2016 Коротецький В.П. 

13 Отримати дозвіл органів державного 

нагляду (санітарно-епідеміологічних, 

пожежних служб) на початок проведення 

занять 

10.08.2016 Коротецький В.П. 

Діхтяр Н.В. 

14 Отримати акт на експлуатацію газової 

котельні у інспекції в територіальному 

управлінні Держгірпромнагляду у 

Харківській області 

25.09.2016 Коротецький В.П. 
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Додаток 2 до наказу 

                                                                            КЗ “Нововодолазький СНВК”                          

                                                                               27.05.2016 № 110 

 

 

План 

 енергозберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення 

витрат енергоресурсів по Комунальному закладі «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради    
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

1 Провести поточний ремонт зовнішньої 

мережі теплотраси від котельні до 

приміщення навчального корпусу 

До 01.09.2016 Коротецький В.П. 

 

2 Провести ревізію та ремонт запірної 

арматури на трубопроводі теплової 

мережі 

До 01.08.2016 Коротецький В.П. 

3 Провести повірку лічильника газу GMS-

G25 та коректора (ТАНДЕМ), які 

встановлені в котельні закладу, в органах 

Державноїстандартизації 

До 01.08.2016 КоротецькийВ.П. 

4 Провести технічне обслуговування 

газового обладнання та автоматики 

безпеки 2-х котлів ТОПАЗ-400 Квт в 

котельні закладу 

До 05.08.2016 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

5  Провести перевірку знань з техніки 

безпеки та охорони праці оператора 

газової котельні 

До 20.07.2016 Коротецький В.П. 

6 

 

Провести ремонт теплоізоляції труб 

теплової мережі на горищах навчального 

корпусу та гуртожитку 

До 01.08.2016 Коротецький В.П. 

7 Провести ремонт та технічне 

обслуговування електроплит харчоблоку 

До 25.07.2016 Коротецький В.П. 

8 Провести перевірку димоходів газової 

котельні до початку опалювального 

сезону 

10.09.2016 Коротецький В.П. 

9 Провести перевірку насосних агрегатів 

котельні закладу 

10.08.2016 Коротецький В.П. 

10 Наповнити систему опалення водою 22.08.2016 Коротецький В.П. 

11  Провести ремонт розподільчого щита та 

електропроводки в гуртожитку 

10.08.2016 Коротецький В.П. 

 


