
Зміцнення матеріально-технічної бази 

 

Зміст роботи 

Термін 

викон. Відповідальні 
Форма 

контролю 
1 2 3 4 

Серпень       

 Звіти  про використання електроенергії, природного газу     Сульженко М.П. Звіт 

 Придбання миючих засобів.      Чупихіна С.М. Накладна 

Придбання господарських матеріалів      Чупихіна С.М Накладна  

 Акт прийому готовності закладу до нового навчального 

року.  
    

Сульженко М.П. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П. Інформація 

Складання специфікацій на придбання  господарських 

товарів та мякого інвентарю наступний навчальний рік.     

Сульженко М.П 

Андрієнко В.М. 

Чупихіна С.М. 

Специфік. 

Гідравлічні  випробування  системи опалення.     Сульженко М.П Акт 

Навчання ІТР служб надзору за технічним станом 

будівель та споруд,системи опалення,ПБ,ОП. 
    

Сульженко М.П Посвідчен. 

Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень 

вогнезахисним розчином     

Сульженко М.П Акт 

виконаних 

робіт 

Вересень       

Огляд будівель та споруд відповідно до Закону України 

(зі змінами) « Про регулювання  містобудівної 

діяльності» № 3038 -17  від 13 січня  2015 року  р.  стаття  

39-2 ”Огляд та  обстеженя  паспортизація  обєктів» 

    

Комісія Акт 

обстеження 

Розподіл та закріплення ТЗН, обладнання за навчальними 

кабінетами 
    

СульженкоМ.П. 

Гриненко В,Г. 

Накладна 

Комплектування та забезпечення учнів підручниками і 

навчальними посібниками , канцелярськими приладами. 
    

 Запара Н.І. Інформація 

Звіти про використання електроенергії, теплової енергії     Сульженко М.П.  Звіт 

Профілактичний огляд ,ревізія і заміна електроламп при 

потребі.  
    

Сульженко М.П Інформація

,акти на 

встановлен

ня 

Списання матеріальних  цінностей . 
    

Бухгалтерія Акт на 

списання 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування  
    

Бабенко Г.І. Накладна,п

отреба  

Жовтень       

Проведення інвентаризації з основних засобів.     Бухгалтерія Акт 

Підписка періодичних видань на наступний рік. 
    

Андрієнко В.М. 

Запара Н.І 

Замовлення 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.      Сульженко М.П Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Листопад       

Придбання зимового одягу для дітей-сиріт 
    

Сульженко М.П 

Чупихіна С,М. 

Накладна 

 Придбання соковитих кормів для відгодівлі ВРХ  
    

 Ільїнський Ю.Ф. Накладна 



Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.     Сульженко М.П Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Грудень       

Придбання миючих засобів.     Чупихіна С.М. Накладна 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.      Сульженко М.П Звіт 

Списання матеріальних цінностей     Сульженко М.П Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування  

 
    

Бабенко Г.І. Накладна  

 

Січень 
    

  

Підписання угод з організаціями про співробітництво.     Андрієнко В.М. Угода 

Придбання паливо-мастильних матеріалів.     Сульженко М.П Накладна 

Профілактичний огляд і заміна електроламп.     Сульженко М.П Інформація 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.      Андрієнко В.М. Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Лютий       

Ремонт  і технічне обслуговування  технічних засобів 

засобів  
    

Сульженко М.П Інформація 

Придбання дезінфекційних засобів     Сульженко М.П. Накладна 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.      Андрієнко В.М. Звіт 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Березень       

Проведення профілактичного огляду і заміна 

електроламп. 
    

Сульженко М.П Інформація 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.     Сульженко М.П Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П. Акт 

Придбання м’якого інвентарю.     Чупихіна С.М. Інформація 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Квітень       

Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою 

території інтернату. 
    

Сульженко М.П Інформація 

Відбір  води  для проведення вимірювання показників 

якості стічних  вод. 
    

Сульженко М.П  

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.      Андрієнко  Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко  М.П. Акт 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 
Огляд будівель та споруд відповідно до Закону України (зі 

змінами) « Про регулювання  містобудівної діяльності» № 3038 

-17  від 13 січня  2015 року  р.  стаття  39-2 ”Огляд та  

обстеженя  паспортизація  обєктів» 

    

Комісія  Акт 

обстеження 

Травень       

Поточний ремонт  харчоблоку      Сульженко М.П Інформація 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії.     Андрієнко В.М. Звіт 

Списання матеріальних цінностей.     Христенко Л.П. Акт 

Проведення технічного огляду автомобілів, діагностика, 

страхування автомобілів. 
    

Щербак О.О. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 



Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Червень       

Поточний ремонт очисних споруд.     СульженкоМ.П. Акт 

Ремонт кабінетів, приміщень відпочинку 

    

Сульженко М.П. 

Гриненко В.Г. 

Косенко Л.В. 

Карнаух Н.І. 

План,акт,ін

формація 

Проведення інструктажу з охорони праці.     Насєдкін О.В.. Інструктаж 

Заміри опору і ізоляції. 
    

Сульженко М.П. Акти на 

заміри 

Поточний ремонт в  навчальному і спальному  корпусі. 

Ремонт  цоколя ,відливів. 
    

Сульженко М.П Ремонт 

Поточний ремонт автомобілів, сільськогосподарської 

техніки. 
    

Щербак О.О. Акт 

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Заготовка сіна для відгодівлі ВРХ.      Ільїнський Ю.Ф. Акт 

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії. 
    

Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Звіт 

Липень        

Відбір  води  для проведення вимірювання показників 

якості стічних  вод. 

 

    

  

Придбання продуктів  харчування      Бабенко Г.І. Накладна  

Перезарядка вогнегасників.      Насєдків О.В. Інформація 

Придбання засобів пожежогасіння.     Насєдкін О.В. Інформація 

Коригування показників енергетичного паспорта.     Сульженко М.П Інформація 

Проведення регламентних робіт з технічного 

обслуговування пристрою блискавко захисту. 
    

Сульженко М.П Акт  

Контроль за використанням енергоносіїв.     Сульженко М.П Інформація 

Складання плану проведення капітального та поточного 

ремонтів 
    

Комісія План 

Ревізія опалювальної системи, підготовка закладу до 

опалювального сезону. 
    

Сульженко М.П Акт 

Звіти про використання  електроенергії, теплової енергії. 
    

Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Звіт 

Проведення інженерно-технічного нагляду за 

експлуатацією комплексу каналізаційних очисних споруд 
    

Сульженко М.П Акт 

 

 

 



Господарська діяльність 

 

 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Тижні місяця 

 

Відповідальні 

 

Форма  

контролю  

Відмітка  

про  

виконання 

1 2 3 4 
Щомісяця        

1. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в КЗ СНВК, 

учбовому,спальному корпусах та побутових приміщеннях, на прилеглій та 

закріпленій території. 

    Сульженко М.П. Оперативна 

нарада 

 

2. Зняття показників електролічильника, водяного,  теплового лічильників 

та складання звітів,заходи щодо  контролю за економією енергоносіїв. 
    Сульженко М.П. Показання   

Звіти ,заходи 

 

3. Введення табелю обліку використання робочого часу 

працівників,складання графіка робочого часу. 
    Сульженко М.П. Табель  

4.Ведення журналів обліку енергоносіїв.     Сульженко М.П. Журнали обліку  
5.Аналіз використання енергоносії за місяць, виконання программи 

енергозбереження. 
    Сульженко М,П. Звіт  

5.Придбання  матеріалів необхідних для безперебійної роботи 

комплексу,списання матеріалів які непригодні  для подальшого 

використання,морально та фізично застарілих. 

    Сульженко М.П. Накладні,акти  

6.Підготовка  та проведення процедур здійснення  тендерних закупівель.     Сульженко М.П. 

Комітет з тендерних 

торгів 

Документація 

конкурсних торгів 
 

7.Благоустрій  прилеглої та закріпленої території     Сульженко М.П Документація  
                                                        Липень        
1.Проведення    поточного  ремонту  приміщень комплексу власними 

силами або підрядними організаціями. 

2.Контроль за ходом проведення ремонтних робіт підрядною організацією 

    Сульженко М.П. 

 

Акти прихованих 

робіт, 

акти виконаних 

робіт,перевірка 

об’ємів. 

 

3.Проведення  процедур здійснення  тендерних закупівель. 

4.Підготовка теплового пункту з котельні ТОВ «Альтернативні системи 

опалення» до закладу та повірка теплових лічильників та манометрів в 

учбовому, спальному корпусах , та в приміщені  гаражу. 

    Сульженко М.П. Документація 

конкурсних 

торгів, 

 Документація, 

ПКД,акти повірки 

 

Серпень        



1. Закінчити   поточний ремонт  учбового ,спального корпусу, підготовка  

побутових   кімнат, службових приміщень власними силами, необхідних 

для перебування учнів у комплексі та забезпечення навчально-виховного 

процесу в 2017-2018 навчальному році.  

    Сульженко М.П. Акт форми КБ 

Акти обміру 

об’ємів,акти 

виконаних робіт  

 

2.Забезпечити учнів комплексу навчальними посібниками і приладдям, 

м`яким інвентарем, господарчим інвентарем, продуктами  харчування 

відповідно до діючих договорів 2017 року.  

    Сульженко М.П. Накладні  

3. Закінчити вчасно поточний ремонт  приміщень які необхідні для 

безперебійного функціонування комплексу. 
    Сульженко М.П. Акти обміру 

об’ємів,акт 

виконаних робіт 

 

4. Провести ревізію, гідропневматичну промивку системи опалення, 

ревізію та промивку водопровідної та каналізаційної системи.  
    Сульженко М.П. Акт  

5. Провести заміри опору ізоляції силової електропроводки та контурів 

заземлення, перевірку та ремонт блискавозахисних  пристроїв . 
    Сульженко М.П. Акт  

Протоколи   

 

6. Провести заходи по здачі теплової рамки та перевірка системи  

опалення до нового 2017-2018 року опалювального періоду . Провести 

повірку лічильників, манометрів  ( за потребою). Отримати акт готовності 

опалювальної ситеми. 

    Сульженко М.П. Акт готовності 

системи опалення 

 

7. Провести перевірку систем теплопостачання, водопостачання т,  та 

каналізації – пуском води. 
    Сульженко М.П. Акт   

8. Отримати акт готовності комплексу до нового навчального  2017-2018 

року  
    Сульженко М.П. Акт готовності 

закладу 

 

Вересень        
1. Провести періодичний технічний огляд автотранспортних засобів , 

провести  огляд до роботи в осінньо-зимовий період.  
    Сульженко М.П. 

Щербак О.О. 

Оперативна 

нарада 

 

2.Провести заходи з підготовки  до осінньо-зимового періоду.( утеплення 

теплової рамки,чердачних та запасних виходів,водопроводу,теплової 

рамки. 

    Сульженко М.П. План-заходи  

Жовтень         
1. Перевірити укомплектування  аварійних виходів, працездатність 

аварійного   освітлення, пожежної сигналізації, пожежних гідрантів, 

щитових, провести утеплення дахових виходів,теплової рамки до осінньо-

зимового періоду 2017-2018 років. 

    Сульженко М.П. Акт перевірки, 

Заходи по 

підготовці до 

осінньо-зимового 

періоду 

 

2. Планування  бюджетного запиту на 2018 рік.      Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Бюджет-запит 

Потреби 

 



3.Скласти план-заходів  щодо проведення   ремонтів в СНВК в 2018 році. 

Складання дефектних актів для виготовлення  ПКД   на проведення 

капітальних робіт або поточних  ремонтів. 

    Сульженко М.П. 

 

План-заходів, 

дефектні акти на 

види робіт,ПКД 

 

4. Провести ревізію та ремонт інвентарю та обладнання до роботи під час 

осінньо-зимового періоду.  
    Сульженко М.П. Акт  

5. Провести роботи по благоустрою  прилеглої та закріпленої тереторії     Сульженко М.П. План- заходів  

6.Підготовка квартальних  звітів .     Сульженко М.П. 

 

Звіти  

7.  Планування  робіт з послуг   поточного ремонту будівель  та споруд 

СНВК та ПЗОВ «Ластівка» до бюджетного  запиту 2018 року 
    Сульженко М,П. Плани,кошторисн

а документація 

 

Листопад        
1. Доукомплектувати  світильниками денного освітлення класні та 

побутові кімнати,коридори. 
    Сульженко М.П. Накладні  

2. розробка проекту бюджету і бізнес-плану на 2018 рік. 

3. Провести осінній огляд будівель та споруд згідно Закону України (зі 

змінами) « Про регулювання  містобудівної діяльності» № 3038 -17  від 13 

січня  2015 року  р.  стаття  39-2 ”Огляд та  обстеженя  паспортизація  

обєктів» комісія ретельно перевірила стан  несучих та  огороджувальних 

конструкцій складу , скласти акти огляду будівель, споруд та інженерних 

мереж. 

    Хованова О.А 

Андрієнко В.М. 

Сульженко М.П. 

Бюджет 

Бізнес-план 

Акти 

 

Грудень         
1.Провести списання  основних засобів, матеріальних цінностей,  які не 

пригодні для подальшого використання. 
    Сульженко М.П. Акти   

2. Підбиття підсумків виконання  річної програми по тваринництву та 

рослинництву. 
     

Андрієнко В.М. 

Сульженко М.П. 

 

Звіт,акт 

 

 

3.Складання  квартальних  звітів 
    Андрієнко В.М. 

Сульженко М.П. 

 

Звіт,акт 

виконано 

 
Січень        

1. Провести огляд ,частковий  поточний  ремонт шкільного 

обладнання,скалсти відповідні акти. 
    Сульженко М.П. Акт  

2. Огляд технологічного обладнання Їдальні, пральні, 

водопостачання,провести ревізію при потребі провести поточний ремонт 

обладнання. 

    Сульженко М.П.  

Робітник з 

обслугов.будівель з 

виконанням робіт по 

електромережі 

Рахунок 

Акти  

 



3. Підготовка до інвентаризації  комплексу на 2018 рік     Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Матеріали   

4. Підготовка звітів з  виконання бюджету  та бізнес-плану за 2017 рік.      Андрієнко В.М. 

Сульженко М,П. 

Звіт  

5. План  проведення  тендерних торгів відповідно до тимчасового 

кошторису 2018 року 
    Сульженко М.П. 

тендерний комітет 

Документація 

конкурсних торгів 

 

6. Подання оперативних даних ,актів звірок помісячно     Сульженко М,П. Звіт  

7. Провести весняний та осінній огляд будівель, споруд та інжерних мереж  

згідно Закону України (зі змінами) « Про регулювання  містобудівної 

діяльності» № 3038 -17  від 13 січня  2015 року  р.  стаття  39-2 ”Огляд та  

обстеженя  паспортизація  обєктів» комісія ретельно перевірила стан  

несучих та  огороджувальних конструкцій складута скласти акти огляду. 

    Сульженко М.П. Акт  

8.Робота по заключенню договорів за тимчасовим кошторисом.     Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Договора  

9.Підготовка та проведення процедур закупівель  відповідно до річного 

плану, згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
    Сульженко М.П. 

Комітет з 

конкурсних торгів 

Документація 

конкурсних торгів 

 

Лютий        
1. Організація ремонту та списання  телерадіоапаратури, призначеної для 

організації  роботи з вихованцями закладу. 
    Сульженко М.П. Рахунок,акт  

2.  Підготовка  робіт для проведення  ремонтів будівель  та споруд СНВК 

та ПЗОВ «Ластівка»,благоустрій тереторії. 
    Сульженко М.П. 

Директор табору 

Завгосп табору 

План-заходів  

3. Планування  проведення тендерних торгів щодо здійснення процедур 

держаних закупівель на 2018 рік  
    Сульженко М.П. 

Комітет з 

конкурсних торгів 

План, 

документація 

конкурсних торгів 

 

4.Підготовка  проведення процедур здійснення публічних закупівель  

відповідно до річного плану 2017-2018 навчального року. 
    Сульженко М.П. 

Комітет з 

конкурсних торгів 

Документація 

конкурсних торгів 

 

Березень        
1. Скласти план проведення ремонтних робіт з підготовки  ПЗОВ « 

Ластівка» до оздоровчого періоду 2018 року та  КЗ СНВК до нового 

навчального  2018-2019 року 

    Сульженко М.П. Плани,акти, ПКД    

2. Влаштування  теплиці до весняних робіт , придбання насіння та засоби 

захисту рослин. 
    Сульженко М.П. 

Ільїнський Ю.Ф. 

Операт. 

нарада,накладні  
 



3.Проведення ремонтних робіт ПЗОВ «Ластівка» згідно плану до нового 

оздоровчого періоду 2018 року. 
    Сульженко М.П. 

. 

План  

4. Провести інвентарізацію основних засобів. Паспортизація  будівель. 

Весняний огляд будівель та споруд згідно Закону України (зі змінами) « 

Про регулювання  містобудівної діяльності» № 3038 -17  від 13 січня  2015 

року  р.  стаття  39-2 ”Огляд та  обстеженя  паспортизація  обєктів» комісія 

ретельно перевірила стан  несучих та  огороджувальних конструкцій 

складу, скласти акти.. 

    Сульженко М.П. Матеріали огляду  

5. Провести списання  оргтехніки.Скласти відповідні акти.      Сульженко М.П. Акт  
6. Проведення  процедур  здійснення публічних  закупівель відповідно до 

річного плану 2018 року. 
    Сульженко М.П. 

Тендерний комітет 

Документація 

конкурсних торгів 
 

7.Провести роботу з заключення  договорів з постачальниками ,  

відповідно до затвердженого річного плану 2018 року. 
    Сульженко М.П. 

Андрієнко В.М. 

Договір  

Квітень        
1.Провести заходи з приводу закінчення опалювального  періоду 2017-

2018 року та розробити  план – заходів відповідно  припису                    

ТОВ «Альтернативні системи опалення»  з підготовки теплової рамки до 

нового опалювального періоду 2018 -2019 року. 

    Сульженко М.П. Оперативна 

нарада, заходи. 
 

 

2.Контроль  за проведенням  запланованих  поточних  робіт по підготовці 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ластівка» до 

оздоровчого періоду 2018 року. 

    Сульженко М,П. 

Директор табору 

 

Плани виконання 

робіт,заходи,графі

к виконання 

робіт,акти 

виконаних робіт. 

 

3. Благоустрій території  КЗСНВК та ПЗОВ «Ластівка». Проведення 

щорічної акції «Чисте довкілля» 2018 року. 
    Сульженко М.П 

директор табору 

 

Оперативна 

нарада 
 

4.Проведення технічного огляду транспортних засобів комплексу. 

Проведення інвентаризації основних засобів,своєчасне списання 

обладнання та транспортних засобів. 

    Сульженко М.П.  

Рячбов Д.В. 

Рахунок  

5. Підготовка до проведення запланованих  весняно-польових  робіт 

відповідно до річного плану 2018 року. 

    Сульженко М.П. 

Ільїнський Ю.Ф. 

Договір,план   

6. Контроль за проведенням списування матеріальних цінностей.     Сульженко М.П. Акти  
7.Підготовка до проведення запланованих  ремонтних робіт  КЗ СНВК в 

2018 році . 
    Сульженко М.П. План-заходів,акти  

Травень        



1.Забезпечення закладу інвентарем та будівельними матеріалами для 

проведення запланованих капітального та поточного  ремонтів  КЗ СНВК. 

Підготовка  КЗ СНВК до проведення ремонтних робіт на 2018 рік 

     Сульженко М.П.  

 

Накладна,акти  

2. Благоустрій території, проведення всеукраїнської акції «Чисте 

довкілля», проведення весняно-польових робіт.  
    Сульженко М.П. Оперативна 

нарада  
 

3.На відзначення учнів та груп ПЛ  за кращі успіхи в навчанні, праці, 

спорті, громадській діяльності за підсумками навчального 2017-2018  

року, придбання  подарунків. 

    Андрієнко В.М.  

Гриненко В.Г. 

Косенко Л.В.. 

Сульженко М.П. 

Карнаух Н.І. 

Накладні на 

подарунки, 

грамоти  

 

4.Проходження  необхідного   навчання  відповідальних з охорони праці, 

пожежної безпеки, відповідального за безпечну експлуатацію будівель та 

споруд ,електродопуску і т.д. відповідно до термінів. 

    Сульженко М.П. 

Насєдкін О.В. 

Завгосп табору 

Документація,акт

и виконаних 

робіт,посвідчення 

про навчання. 

 

Червень        
1.Розпочати проведення запланованих  ремонтів до нового навчального 

2018-2019  року. Контроль за проведенням ремонту. 
    Сульженко М.П. ПКД,акти 

виконаних 

робіт,акти 

прихованих робіт 

 

2.Благоустрій прилеглої та закріпленої території  від трави, порослі.     Сульженко М.П. Документація,акт

и 
 

 

 


