
 
 

УКРАЇНА 

ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

                                                                   

 

Н А К А З 

 

 

17.10.2017 р.                                                Дунаївці                                                      № 391-н 

 

Про дотримання правил безпечної  експлуатації 

опалювального та котельного обладнання в  

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  

навчальних закладів на опалювальний період 2017-2018 н.р. 

            

  

 

З метою безпечного перебігу опалювального періоду 2017-2018 н.р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідальність за стан та експлуатацію опалювального обладнання покласти 

на керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.       

2. Щоденно проводити огляд всіх складових опалювального обладнання. 

3. При експлуатації системи водяного опалення забезпечувати та контролювати: 

- рівномірне прогрівання всіх нагрівальних приладів; 

- заповнення водою верхніх точок системи; 

- детальні щоденні огляди елементів систем: розвідні магістралі на горищі і у 

підвалі, закритих від постійного огляду, найбільш відповідальних елементів системи 

опалення – запірну арматуру, прилади КВП і А; 

- систематичне проведення видалення повітря з системи опалення; 

- щотижневе проведення очистки зовнішньої поверхні нагрівальних приладів від 

пилу і бруду; 

- щоденний контроль нагрівання опалювальних приладів, температури повітря 

всередині навчальних приміщень, утеплення навчальних приміщень (стан фрамуг, дверей, 

вікон, покрівлі і т. ін.). 

4. Заборонити проведення будь-яких робіт складових опалювального обладнання 

(не пов'язаних з аварійною ситуацією) в період їх експлуатації.   

5. Адміністраціям шкіл, що опалюються власними котельнями, тримати на 

строгому контролі передачу змін операторами (кочегарами) згідно вимог, затверджених 

інструкцій з ОП. 

5.1. Операторам, кочегарам, опалювачам у разі порушення режиму роботи, 

пошкодженні чи аварії устаткування терміново повідомляти відповідального. 

5.2. Відповідальному терміново самостійно вжити заходів для відновлення 

нормального режиму роботи устаткування або для ліквідації аварійного стану. 



5.3. У випадках несправностей, які призводять до припинення циркуляції мережної 

в опалювальних системах при температурах зовнішнього повітря нижче 0 град. С, 

здренувати воду з системи опалення для запобігання її заморожування та виходу з ладу. 

5.4. Про прийняття рішення про опорожнення системи опалення негайно 

повідомити управління освіти, молоді та спорту. 

5.5. Про будь-які відхилення та несправності у роботі елементів опалювального 

обладнання робити записи у відповідних журналах. 

6. Інженеру групи централізованого забезпечення закладів освіти Наталюку М.В.: 

6.1. готувати зведену інформацію про перебіг осінньо-зимового періоду в 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах в частині 

функціонування складових опалювального обладнання до 15 числа кожного місяця; 

6.2. поновити базу даних про технічні характеристики, терміни експлуатації та 

види ремонтних робіт в розрізі кожного навчального закладу до 15.11.2017 р. та до 

24.04.2018 р. 

7. Начальнику групи централізованого забезпечення закладів освіти Срюбку О.О.: 

7.1. проводити моніторинг стану систем та засобів опалення; 

7.2. забезпечувати миттєве реагування на виклики в період функціонування систем 

опалення. 

8. Інженеру групи централізованого забезпечення закладів освіти Пацессору В.М. 

контролювати дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та відповідальності 

працівників на робочих місцях. (систематично).  

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  управління                                В.Колісник 

 

 

 


