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

НАКАЗ
№ 72

26.03.2013
Про організаційно-технічні
плани підготовки теплового
господарства школи-інтернату
до опалювального сезону
навчального року

2013/2014

На виконання доручення директора Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації від 14.03.2013 № 242 з метою якісної підготовки теплового
господарства школи-інтернату до опалювального сезону на підставі дефектних актів за
результатами огляду технічного

стану теплового господарства

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити організаційно-технічний план підготовки теплового господарства.
(Додаток 1)
2. Затвердити графік проведення профілактичних робіт по тепловому
господарству.
(Додаток 2)
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи-інтернату

В.І.Куліш
Додаток 1

Організаційно-технічний план підготовки
теплового господарства до опалювального сезону
2013/2014 навчального року

№
з\п
1.

2.

3.

4.

Види робіт
Ремонт
опалювальної
системи на горищі в
навчальному
корпусі:
-заміна 20м\п труби
d50-60 опалювальної
системи;
-установка
розвоздушок в
кількості 6 штук
Заміна радіаторів
опалення:
- в бібліотеці–6 шт.;
- в учнівській
роздягальні–4 шт.;
- в комп`ютерному
класі–6 шт.
Заміна стояків:
- в бібліотеці–2 шт.;
- в учнівській
роздягальні–2 шт.
Встановити місця і
усунути витікання
води з опалювальної
системи.

Виконавець

Відповідальний

Термін
Відмітка
виконання
про
виконан.

Гриценко
А.А.

Соломіна Л.Ф. червень
2013р.

Гриценко
А.А.

Соломіна Л.Ф. червень
2013р.

Гриценко
А.А.

Соломіна Л.Ф. червень
2013р.

Гриценко
А.А.

Соломіна Л.Ф. липень
2013р.

Гриценко
А.А.

Соломіна Л.Ф. травень
2013р.

Заступник директора з
господарської роботи

адміністративноЛ.Ф.Соломіна
Додаток 2

Графік
проведення профілактичних робіт по підготовці теплового господарства до
опалювального сезону
2013/2014 навчального року

№
Заходи
з\п
1 Проведення промивки ІТП №1

Відповідальний
Соломіна Л.Ф.

і системи опалення після ІТП

Термін
виконання
До 15 липня
2013р.

водопровідною прокачкою води.
2

Провести опресовку ІТП №1

Соломіна Л.Ф.

До 20 липня
2013р.

Соломіна Л.Ф.

До 25 липня
2013р.

і системи опалення після ІТП.
3

Отримати акт готовності до
опалювального періоду від
КП «Харківські теплові мережі».

Заступник директора з
господарської роботи

адміністративноЛ.Ф.Соломіна

