ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
№ 91

05.05.2014
Про підготовку школи-ітернату
до нового 2014/2015 навчального року
та до роботи в осінньо-зимовому періоді
На

виконання

розпорядження

Харківської

обласної

державної

адміністрації від 31.03.2014 № 83 про заходи щодо планування показників
обласного та інших місцевих бюджетів області на 2014 рік та наказу
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від
03.04.2014

№

179

«Про

затвердження

заходів

щодо

економного

та

раціонального використання коштів обласного бюджету на 2014 рік»,
враховуючи

приписи

і

рекомендації,

викладені

в

актах

санітарно-

епідеміологічного обстеження школи-інтернату міською службою щодо
дотримання санітарного законодавства з метою якісної підготовки школиінтернату до нового 2014/2015 навчального року та до роботи в осінньозимовому періоді
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи щодо підготовки школи-інтернату до нового 2014/2015
навчального року та роботи в осінньо-зимовому періоді.
(Додаток 1)
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2. Забезпечити виконання заходів Плану-завдання, погодженого Головним
державним санітарним лікарем м. Харкова.
(Додаток 2)
червень-серпень 2014 року
Соломіна Л.Ф.
3. Призначити Соломіну Л.Ф., заступника директора з адміністративногосподарської роботи відповідальною за проведення замірів обсягів
ремонтних робіт, що проводяться підрядними організаціями.
4. Соломіній Л.Ф., заступнику директора з адміністративно-господарської
роботи забезпечити контроль за станом виконання робіт із підготовки
матеріально-технічної бази школи-інтернату до нового навчального року
та до роботи в осінньо-зимовому періоді 2014/2015 навчального року.
5. Затвердити графік виконання ремонтних робіт.
(Додаток 3)
6. Провести тендер на закупівлю послуг з поточного ремонту.
До 04.06.2014
Давидян Л.В.
7. Придбати необхідні матеріали і товари до поточного ремонту, який буде
проводитись працівниками школи-інтернату.
Тернова Н.І.
Відповідно до затверджених лімітів.
8. Підготувати до нового навчального року навчальні кабінети, класи.
Вчителі, завідуючі навчальними
кабінетами до 01.07.2014
9. Підготувати спальні кімнати до нового навчального року.
Вихователі
до 10.06.2014
10.Забезпечити підготовку ігрових кімнат, кімнат гурткової роботи.
До 15.06.2014
керівники гуртків
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11.Організувати роботу молодшого обслуговуючого персоналу по підготовці
санвузлів, приміщень загального користування.
До 20.07.2014
Соломіна Л.Ф.
12. Провести підготовку медичних кабінетів.
До 01.07.2014
Полухіна І.І.
13.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.

П.І.Б.
Соломіна Л.Ф.
Давидян Л.В.
Полухіна І.І.
Тернова Н.І.

Підпис

Куліш В.І.
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Додаток 1
до наказу від 05.05.2014 № 91
Затверджую:
Директор школи-інтернату
____________ Куліш В.І.

Заходи
щодо підготовки школи-інтернату до нового 2014/2015 навчального року
та роботи в осінньо-зимовому періоді
№
Зміст заходу
Термін
Відповідальні
з/п
виконання
виконавці
1. Виконання ремонтних робіт за
Згідно з
Соломіна Л.Ф.
бюджетні кошти здійснювати
додатком 3
згідно із встановленим графіком
фінансування.
2. Забезпечити підготовку теплового
До 15.08.2014 Соломіна Л.Ф.
господарства до нового
опалювального сезону 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,
наказу по школі-інтернату від
30.04.2014 № 90.
3. Забезпечити виготовлення
До 01.08.2014 Соломіна Л.Ф.
енергетичного паспорта та норм
питомих витрат паливноенергетичних ресурсів.
4. Надавати на погодження
Протягом року Соломіна Л.Ф.
спеціалістам групи будівництва та
ремонту Центру МТЗ договори
підряду і проектно-кошторисну
документацію на проведення
поточного ремонту.
5. Надавати на погодження
Протягом року Соломіна Л.Ф.
спеціалістам групи будівництва та
ремонту МТЗ акти приймання
виконаних підрядних робіт (форми
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6.

7.

8.

КБ-2в) щодо дотримання розцінок і
нарахувань відповідно до
Державних будівельних норм.
Провести випробування
електричного обладнання,
перевірку систем заземлення
(занулення) на відповідність
діючим вимогам, отримати акти за
встановленою формою.
Провести обстеження
протипожежного стану всіх
будівель, перевірити роботу
автоматичних систем
протипожежного захисту,
справність технічних засобів
пожежогасіння.
Провести випробування
спортивних снарядів, ігрового
обладнання на міцність кріплення
та надійність експлуатації.

Склала:

До 31.07.2014

Цугерман Е.Б.

До 05.08.2014

Соломіна Л.Ф.

До 10.08.2014

Соломіна Л.Ф.
Трапезнікова Л.О.
Юсупова О.Р.

Соломіна Л.Ф
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ПОГОДЖЕНО
Начальник Харківського міського управління
державної служби у Харківській області
Головнй державний санітарний лікар
м.Харкова

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Комунального закладу
«Харківська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9»
Харківської обласної ради

________________ Зубкова І.А.
« ____ » _______________ 2014 р.

________________ Куліш В.І.
« ____ » _______________ 2014 р.

План-завдання
на проведення заходів по підготовці Комунального закладу «Харківська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради до нового
2014/2015 навчального року та до роботи в осіннє-зимовому періоді
№ з/п
Заходи
Термін виконання
1.

Вибірковий ремонт опалювальної системи:
-

в спальному корпусі

-

в навчальному корпусі.

Червень

2.

Ремонт душової кімнати харчоблоку.

Червень

3.

Ремонт душової кімнати пральні.

Травень

4.

Ремонт зовнішньої стіни харчоблоку (вздовж комори,

Липень

холодильної камери, роздягальні).
5.

Ремонт зовнішньої стіни навчального корпусу (ганку) (2 м2),

Червень

закладка дверей цеглою.
6.

Облаштування вимощення, ремонт цоколю, планування

Червень

грунту вздовж коридору навчального корпусу (400 м2).
7.

Встановлення огорожі території школи-інтернату

Липень

(спортивного поля) 75 м/п.
8.

Ремонт приміщення холодильної камери.

Липень

9.

Ремонт вестибюлю перед їдальнею з заміною умивальників

Червень

для миття рук, ремонтом системи водопостачання та
каналізації.
10.

Ремонт коридору перед навчальними кабінетами географії,

Липень

інформатики та дитячого роздягальнею.
11.

Ремонт переходу від навчального корпусу до їдальні.

Липень

12.

Демонтаж бетонних опор електроосвітлення території, які

Серпень.

знаходяться в аварійному стані.
Заступник директора з АГР

Соломіна Л.Ф.
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Додаток 3
до наказу від 05.05.2014 № 91
Графік
виконання робіт з поточного ремонту в школі-інтернату
в червні-серпні 2014 року
№
з/п
1.

Перелік об’єктів (робіт)

Термін
виконання
10.07.2014

2.

Вибірковий ремонт опалювальної системи
- в спальному корпусі замінити 10 радіаторів та
замінити стояки, які не функціонують
- в навчальному корпусі вивести опалювальні труби
над підлогою, з їх заміною.
Ремонт душової кімнати пральні.

3.

Ремонт душової кімнати харчоблоку.

20.06.2014

4.

Ремонт зовнішньої стіни харчоблоку.

20.07.2014

5.

Ремонт зовнішньої стіни навчального корпусу (ганку)

30.06.2014

30.05.2014

закладка дверей цеглою.
6.

Облаштування вимощення, ремонт цоколю, планування

15.05.2014

грунту вздовж коридору навчального корпусу 400 м2.
7.

Встановлення огорожі території школи-інтернату

15.08.2014

(спортивного поля) 75 м/п.
8.

Ремонт приміщення холодильної камери.

31.07.2014

9.

Ремонт вестибюлю перед їдальнею з заміню

01.08.2014

умивальників для миття рук, ремонтом системи
водопостачання та каналізації.
10.

Ремонт коридору перед навчальними кабінетами

10.08.2014

географії, інформатики та дитячої роздягальні.
11.

Ремонт переходу від навчального корпусу до їдальні.

30.06.2014

12.

Демонтаж бетонних опор електроосвітлення території, які

30.06.2014

знаходяться в аварійному стані.

Склала:

Соломіна Л.Ф.

