
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

14.06.2019                                     Нова Водолага                                        № 06-Г 

 

 

Про підготовку матеріально-

технічної бази Нововодолазького 

ліцею №1 до 2019/2020 навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий 

період 2019/2020 років 
 

 

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 31 травня 2019 року № 323 «Про організаційну роботу з 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років», наказу 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

14.06.2019 №173 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти 

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

2019/2020 років», наказу відділу освіти Нововодолазької селищної ради від  «Про 

проведення огляду готовності закладів освіти Нововодолазької селищної ради до 

роботи в 2019/2020 навчальному році» та з метою своєчасної підготовки 

матеріально-технічної бази закладу загальної середньої освіти до                         

2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази 

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

період 2019/2020 років. 

2. Колективу ліцею забезпечити виконання заходів щодо підготовки  

 



ліцею до нового 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  

Відповідно до визначених термінів 

3. Створити комісію для проведення огляду-конкурсу готовності 

класних кімнат та навчальних кабінетів та провести огляд-конкурс класних 

кімнат та навчальних кабінетів (додаток 2). 

До 27.08.2019 

4. Завідуючій господарством А.М.Набок: 

4.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки закладу освіти до 

нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період                                    

2019-2020 років. 

До 27.08.2019 

4.2. Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки 

матеріально-технічної бази ліцею до нового 2019/2020 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

До 27.08.2019 

5. Копію наказу щодо підготовки Нововодолазького ліцею №1 до 

роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

надати до відділу освіти Нововодолазької селищної ради. 

Згідно графіка 

6. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального 

сезону 2019-2020 років у закладі освіти.  

Протягом опалювального сезону 2019-2020 років 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                                              О.В. Коваленко 

 

З наказом від 14.06.2019 № 06-Г ознайомлені: 

 

О.О.Тиндик ________   

О.В.Коваль  ________   

В.О.Вотінцев ________ 

А.Ю.Іванова ________   

Б.О.Титаренко ________   

В.В.Груба  ________   

В.В.Коваленко ________   

В.Л.Завада  ________   



В.М.Ляшенко ________   

В.О.Борисенко ________   

І.М.Боровик ________   

Л.В.Вітюгіна ________ 

А.В.Ванцева ________ 

І.О.Дегтяренко ________   

Л.М.Рибчінська ________   

Н.В.Тільна  ________   

Н.І.Жижирій ________ 

О.П.Килипко ________   

Н.О.Собакарь ________   

О.А.Скриннікова ________   

О.Г.Степаненко ________   

О.М.Шиленко ________   

О.Я.Карбань ________ 

О.В.Карась  ________   

С.М.Ступак ________   

Т.В.Перекопська ________   

Ю.А.Трегубова ________ 

А.М.Набок  ________  

Є.Є.Тимченко ________ 

Л.І.Табачун ________ 

Л.М.Кревецька ________ 

Л.О.Килипко ________  

М.О.Цяцька ________ 

Н.І.Білоус  ________ 

В.О.Кузьоменська _______  

Т.О.Прасол  ________ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом директора  

Нововодолазького ліцею №1 

від 14.06.2019 № 06-Г 

  

Заходи 

щодо підготовки Нововодолазького ліцею №1 до нового                                

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

2019-2020 років 

 
№ 

з\п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 

Забезпечити протягом літнього періоду догляд за 

клумбами та обкошування прилеглої території Постійно 

Завідуюча 

господарством, 

двірник 

2 

Розробити та затвердити план  енергозберігаючих 

заходів на 2019 рік, спрямованих на зменшення 

витрат енергоресурсів 

До 20.06.2019 Завідуюча 

господарством 

3 

Підтримка та поповнення матеріально-технічного 

рівня обладнання навчальних кабінетів: ремонт 

кабінетів та класних кімнат, оновлення стендів та 

наочності 

До 31.07.2019 Завідуючі 

кабінетами 

 

 

 

4 

Забезпечити підготовку теплового пункту закладу 

освіти до опалювального сезону  2019/2020 років 

відповідно до вимог Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства житлово-

комунального господарства України від 

10.12.2008 № 620/378 і  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 

року за № 1310/16001 

До 10.08.2019 
Завідуюча 

господарством 

5 
Утримання в належному стані паркану  

Постійно 
Завідуюча 

господарством 

6 

Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону 

України № 3038-VI  «Про регулювання  

містобудівної діяльності» щодо проведення 

поточного огляду,  періодичного обстеження  та 

паспортизації об'єктів 

 

Постійно 

 

Завідуюча 

господарством 

7 

Привести схеми зовнішнього електропостачання 

до нормального режиму роботи (перевірка опору 

ізоляції та захисного заземлення) у ліцеї  

До 31.08.2019 

Завідуюча 

господарством 

8 

Привести в належний стан харчоблок 

До 31.07.2019 

Завідуюча 

господарством, 

кухар 

9 
Вирішити питання придбання столового та 

кухонного посуду в достатній кількості 
До 31.07.2019 

Директор 

10 

Забезпечення належного рівня оснащення 

приміщень загального користування:  

До 31.07.2019 Директор,  

завідуюча 

господарством, 



- фарбування підлоги, коридорів, спортивної зали, 

бібліотеки, їдальні; 

- дрібний ремонт вказаних приміщень; 

- ремонт водопроводу; 

- заміна підлоги у кабінетах №№7, 2 

11 

Провести обстеження протипожежного стану всіх 

будівель 

До  

09.08.2019 

Директор   

12 

Здійснити перевірку систем заземлення 

(занулення) на відповідність діючим вимогам, 

отримати акти за встановленою формою. 

До  

09.08.2019 

Завідуюча 

господарством  

13 

Провести опосвідчення стану безпеки 

електроустановок споживачів 

До  

09.08.2019 

Завідуюча 

господарством 

14 

Провести випробування спортивних снарядів та 

ігрового обладнання на міцність кріплення й 

надійність експлуатації 

До  

09.08.2019 

ЗДНР  

15 

Отримати дозвіл органів державного нагляду 

(Держпродспоживслужби, ДСНС) на початок 

проведення занять 

До  

15.08.2019 

Директор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу по  

Нововодолазькому ліцею №1 

від 14.06.2019 № 06-Г 
 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ  

для проведення огляду – конкурсу готовності класних кімнат  

та навчальних кабінетів до нового 2019/2020 навчального року 

 

Голова комісії – Коваленко О.В., директор ліцею 

Члени комісії: 

         Тиндик О.О., заступник директора з навчальної роботи; 

Коваль О.В., заступник директора з виховної роботи; 

Шиленко О.М., голова ПК; 

Сосновська С.А., голова ради ліцею (за згодою) 

 

 


