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ПЛАН 

заходів з підготовки навчального закладу  та матеріально-технічної бази  

до 2020/2021  навчального року та роботи  осінньо-зимовий період. 

 

№ 

з/п 

 

Заходи 

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1  Організувати та забезпечити проведення 

ремонтних робіт у  приміщенні навчального 

закладу : 

- ремонт навчальних кабінетів 

 № 214,236,225 

- ремонт меблів службових та навчальних 

кабінетів. 

Провести ремонт приміщень гуртожитку : 

 -  ремонт 7,8,9 поверху (кімнат, кухні, 

коридорів, сан. вузлів). 

- заміна вікон. вітражей 3-9 пов. 

 

Серпень 

2020р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

комендант  

гуртожитку 

Ладигіна Л.О. 

2 Провести технічний огляд та перевірити 

контури заземлення електромережі та 

устаткування 

Червень 

2020р  

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

3 Підготувати систему опалення до роботи в 

осінньо-зимовий період згідно «Правил  

підготовки  теплових господарств до 

опалювального періоду» та забезпечити 

виконання вимог Правил технічної 

експлуатації теплових установок і мереж  

серпень 

2020р  

 

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

4  Провести технічну експертизу 

вогнегасників, та зробити їх перезарядку 

Провести обстеження протипожежного стану 

будівель  

Серпень 

2020р 

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

5  Провести  камерну дезінфекцію м’якого 

інвентарю гуртожитку 

Серпень 

2020р 

комендант  

гуртожитку 

Ладигіна Л.О. 

6  Провести очищення і ремонт вентиляційної  

системи гуртожитку 

Серпень 

2020р 

комендант  

гуртожитку 

Ладигіна Л.О. 

7 Провести  дезінсекцію і дератизацію 

приміщень гуртожитку і учбового центру 

Серпень 

2020р 

Завідуючий 

господарством 

Бакщєнева С.А. 



комендант гур-

тожитку Ладигіна 

Л.О. 

8 Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, 

майстернях та привести її у відповідність до 

вимог норм і правил безпеки навчання і 

праці 

Липень 

2020р 

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

ДоброскокаВ.І., 

Зав.майстерн. 

Переходович В.В. 

9 Перевірити стан вікон та засклити (за 

необхідності) 

Липень-

серпень 

2020р 

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

10 Перевірити стан покрівлі, провести ремонтні 

роботи з метою унеможливлення її 

протікання. 

Липень 

2020р  

Зав. господарством 

Бакщєнева С.А. 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І., 

11 Провести обстеження технічного стану 

будівель і споруд 

жовтень 

2020р 

Зав. господарством 

Доброскока В.І., 

технік з експлуатації 

приміщень 

Доброскока В.І. 

12 Продовжити процедуру оформлення  права 

постійного користування відведеними 

земельними ділянками 

 Завідуючий 

господарством  

Бакщєнева С.А. 

13 Забезпечити виконання планів заходів з 

енергозбереження 

постійно Завідуючий 

господарством  

Бакщєнева С.А. 

14 Забезпечити корегування енергетичного 

паспорта та розробку норм питомих витрат 

паливне -енергетичних  ресурсів 

червень 

2020р  

Завідуючий 

господарством 

Бакщєнева С.А. 

 
 

 

 

 

Завідуючий господарством                                                          Бакщєнева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


