МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
16 червня 2014 року

№
м. Дніпропетровськ

Про підготовку матеріально-технічної
бази ДНЗ «МВПУПІТ» до нового
навчального року та до роботи в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014
№ 560 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ і
організацій освіти і науки до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в
осінньо-зимовий період» адміністрацією ПТНЗ сплановано заходи щодо підготовки
училища до початку нового навчального року та його стабільної роботи в
опалювальному сезоні 2014-2015 років.
До роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років заплановано підготувати
будівлі та споруди навчального та виробничого корпусів, гуртожитку.
З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази ПТНЗ до нового
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років
НАКАЗУЮ:
1. Заступникам директора за напрямками роботи:
1.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки ПТНЗ до нового навчального
року та до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додаються).
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Відповідно до визначених термінів
2. Завідувачу господарством Аніщенко Д.М.:
2.1. Забезпечити контроль за підготовкою училища до нового навчального року та
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
До 31.08.2014
2.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт
До 20.08.2014
2.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону
2014-2015 років у ПТНЗ.
Протягом опалювального сезону 2014-2015 років
3. Контроль за виконанням наказу залишається за директором.

В.о.директора

О.П.Юденкова
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Додаток
до наказу директора №_____від 16.06.2014
Заходи
щодо підготовки ДНЗ «МВПУПІТ» до нового навчального року
та до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років
№
з/п
1

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Надати план організаційно-технічних заходів щодо 20.06.2014 Завідувач господарства,
підготовки ПТНЗ до нового навчального року та до
Технік з експлуатації
роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
приміщень

2

Забезпечити виконання планів ремонтних робіт

До
Завідувач господарства,
10.08.2014 Технік з експлуатації
приміщень

3

Забезпечити підготовку теплового господарства до До
Завідувач господарства,
нового опалювального сезону відповідно до вимог 20.08.2014 Технік з експлуатації
Правил підготовки теплових господарств до
приміщень
опалювального періоду, затверджених наказом
Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства житлово-комунального господарства
України від 10.12.2008 № 620/378.

4

Укласти необхідні договори та угоди з організаціями До
Завідувач господарства,
на постачання енергоресурсів і на послуги з 01.08.2014 Технік з експлуатації
водовідведення.
приміщень

5

Забезпечити наявність енергетичних паспортів та До
Інженер-енергетик
норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. 01.08.2014

6

Розробити кошториси на впровадження прогресивних Постійно
енергоефективних технологій, обладнання та
матеріалів, спрямованих на зменшення витрат
енергоресурсів.

7

Забезпечити встановлення (перевірку) приладів До
Завідувач господарства,
обліку енергоносіїв, водопостачання у випадку, де 20.08.2014 Технік з експлуатації
вони відсутні.
приміщень,
Інженер-енергетик

8

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів Постійно
України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення
надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд
та інженерних мереж».

Інженер-енергетик

Завідувач господарства,
Технік з експлуатації
приміщень
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9

Організувати контроль за об’єктами, де виявлені Постійно
ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан
приміщень висновками спеціалізованих організацій.

Завідувач господарства,
Технік з експлуатації
приміщень

Забезпечити облаштування будівель та приміщень До
Завідувач господарства,
10 ПТНЗ безперешкодним доступом для осіб з 01.09.2014 Технік з експлуатації
обмеженими фізичними можливостями
приміщень
П р о ве с т и о б р о б ку во г н е т р и в к и м р о зч и н ом Протягом
дерев’яних конструкцій покрівель (розробити 2014-2015
11 кошториси).
років

Завідувач господарства,
Технік з експлуатації
приміщень
Інженер з охорони
праці

Провести обстеження протипожежного стану всіх До
будівель, перевірити роботу автоматичних систем 05.08.2014
12 протипожежного захисту, справність технічних
засобів пожежогасіння.

Завідувач господарства,
Технік з експлуатації
приміщень
Інженер з охорони
праці

13

Завершити роботу із забезпечення ПТНЗ первинними До
Інженер з охорони
засобами пожежогасіння.
05.08.2014 праці

Провести випробування електричного обладнання До
Завідувач господарства,
верстатів у навчальних майстернях.
05.08.2014 Технік з експлуатації
14
приміщень
Інженер з охорони
праці
Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) До
Завідувач господарства,
на відповідність діючим вимогам, отримати акти за 10.08.2014 Технік з експлуатації
15 встановленою формою.
приміщень
Інженер з охорони
праці
16

П р о в е с т и о п о с в і д ч е н н я с т а н у б е з п е к и До
Інженер з охорони
електроустановок споживачів.
10.08.2014 праці

Провести випробування спортивних снарядів та До
Завідувач господарства
17 ігрового обладнання на міцність кріплення й 10.08.2014
надійність експлуатації.
Отримати дозвіл органів державного нагляду До
Завідувач господарства,
(санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на 15.08.2014 Технік з експлуатації
18 початок проведення занять.
приміщень
Інженер з охорони
праці
Розробити детальний план підготовки котельні до До
Завідувач господарства,
опалювального періоду
01.07.2014 Технік з експлуатації
19
приміщень

R5

З наказом та заходами ознайомлені:
Завідувач господарства –––––––––––––––––––––––
Технік з експлуатації приміщень –––––––––––––––
Інженер з охорони праці ––––––––––––––––––––––
Інженер-енергетик –––––––––––––––––––––––––––

