
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

НАКАЗ

28.05. 2019 м. Суми №64

Про  підготовку  закладу  до
роботи  в  осінньо-зимовий
період 2019-2020 років

На  виконання  наказу  управління  охорони  здоров’я  Сумської  обласної
держадміністрації  від 07.05.2019 № 349-ОД «Про підготовку закладів охорони
здоров’я  області  до  роботи  в  осінньо–зимовий  період  2019–2020  років»  та  з
метою якісної підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2019–2020
років,  запобігання  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  нещасних  випадків  і
травматизму 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  план  заходів  з  підготовки  будівель  та  споруд  КЗ  СОР
«Сумський  обласний  клінічний  госпіталь  ветеранів  війни»  до  експлуатації  в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років, що додається.

2. Призначити провідного  інженера,  завідуючу  господарством
терапевтичного відділення м.Шостка відповідальними за виконання заходів щодо
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

3.  Заступнику  начальника  госпіталю  з  загальних  питань,  провідному
інженеру, завідуючій господарством, інженеру з охорони праці:

1)  проаналізувати  стан  справ  щодо  підготовки  госпіталю  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років до 01.06.2019;

2)  спільно з  представниками Дирекції  «Котельня північного промвузла»,
ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» організувати суцільну
перевірку закладу щодо готовності  до роботи в  осінньо-зимовий період,  копії
актів готовності до опалювального періоду надати у відділ технічного нагляду
при управлінні охорони здоров’я та  інспекцію Держенергонагляду у Сумській
області до 14.08.2019;

3)  завершити  виконання  запланованих  заходів,  комісійно  перевірити  та
скласти  акти  готовності  до  роботи  взимку,  копію  яких  надати  до  відділу
технічного нагляду при управлінні до 01.09.2019;

4)  розпочати  опалювальний  сезон  в  строки,  встановлені  органами
місцевого самоврядування

. 



4.  Інженеру  з  охорони праці  організувати  навчання  та  перевірку  знань
інженерно-технічного та технічного персоналу з правил технічної експлуатації
теплових установок та мереж, правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів до 15.08.2019.

5.  Заступнику  з  економічних  питань,  заступнику  з  загальних  питань,
провідному  інженеру  розробити  заходи  по  раціональному  використанню  та
економії всіх видів енергоносіїв до 01.08.2019 та забезпечити суворий контроль
за їх виконанням.

6.  Заступнику  з  економічних  питань,  заступнику  з  загальних  питань,
головному  бухгалтеру,  провідному  інженеру,  завідуючій  господарством,
дієтсестрі:

1) підготувати овочесховища під закладку картоплі, овочів та консервації
до 01.09.2019;

2)  вжити  необхідних  заходів  по  забезпеченню  картоплею  і  овочами
відповідно натуральних норм на сезон 2019-2020 років;

3) закінчити заготівлю овочів до 15.10.2019.
7.  Заступнику начальника госпіталю з економічних питань,  головному

бухгалтеру, провідному інженеру:
1)  забезпечити  своєчасну  і  в  повному  обсязі  оплату  за  спожиті

енергоносії та комунальні послуги;
2) починаючи з 1 червня до 1 листопада 2019 року щочетверга надавати

інформацію:
- фінансово – господарському відділу про заготівлю картоплі та овочей;
- відділу технагляду про хід підготовки закладу до роботи взимку згідно

додатків до наказу управління охорони здоров’я від 07.05.2019 року № 349-ОД.
8. Наказ начальника госпіталя від 08.06.2018 № 82 визнати таким, що

втратив чинність.
9. Діловоду наказ довести до відома працівників закладу в частині, що їх

стосується.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з припинення  І. САВЕНКО

Юрисконсульт О.ЯЦЕНКО

Володимир Котляров 701 805

ЗАТВЕРДЖЕНО



       наказ голови комісії з припинення
КЗ СОР «Сумський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів 
війни» 
від 28.05.2019 № ____

ЗАХОДИ
по підготовці будівель та споруд 

КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» 
до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

№
з/
п

Зміст заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

1 2 3 4

1 Детально  проаналізувати  проблемні
ситуації,  які  мали місце в минулому
опалювальному  сезоні  та  вжити
заходів  для  запобігання  їх
повторенню.

до 
01.06.201

9

Заст. нач. госпіталю з 
економ.питань, 
керівники структурних 
підрозділів

2 Призначення осіб, відповідальних за
справний  стан  та  безпечну
експлуатацію енергетичних об’єктів.

до 
15.08.201

9

Провідний інженер

3 Навчання інженерно-технічного 
персоналу з правил технічної 
експлуатації теплових установок і 
мереж, охорони праці та пожежної 
безпеки.

до 
15.08.201

9

Інженер з ОП

4 Навчання  та  перевірка  знань
технічного  персоналу  з  правил
технічної  експлуатації  теплових
установок і мереж

до 
31.08.201

9

Постійно діюча 
кваліфікаційна комісія

5 Перевірка технічного стану системи
опалення,  гарячого  та  холодного
водопостачання  для  ліквідації
невиробничих втрат.

до 
01.09.201

9

Провідний інженер,
інженер з ОП

6 Ревізія запірно–регулюючої арматури.
Змазка  та  фарбування  арматури.
Фарбування  трубопроводів  та
обладнання  у  відповідний  коляр.
Відновлення маркування та надписів
на обладнання теплових пунктів.

до 
01.07.201

9

Провідний інженер, 
господарсько-
обслуговуючий 
персонал

7 Поновлення  технологічних  схем
теплових  мереж  системи
теплоспоживання,  технологічною

до 
01.08.201

9

Провідний інженер, 
інженер з ОП



1 2 3 4

документацією теплових пунктів
8 Перевірка  комплектації  та  технічного

стану  теплотехнічного  обладнання.
Перевірка теплоізоляції та герметизації
інженерних  вводів  (теплових  мереж,
водопроводу, каналізації).

до 
20.08.201

9

Провідний інженер, 
працівник по рем. 
водопровідних систем

9 Перевірка  укомплектованості  ТП,
шляхів  підходу  до  них,  забезпечення
унеможливлення  пезперешкодного
доступу  сторонніх  осіб  в  приміщення
ТП.

до 
18.09.201

9

Провідний інженер

10 Після  виконання  запланованих
ремонтних  робіт  провести
гідравлічне  випробування  теплових
мереж та системи теплоспоживання.

до 
01.08.201

9

Провідний інженер, спец.
організація, представник 
Дирекції «Котельня 
північного промвузла»

11 Комплектація  теплових  пунктів
технічною документацією.

до 
31.08.201

9

Провідний інженер

12 Проведення протиаварійного 
тренування технічного персоналу з 
експлуатації електроустановок, 
теплових установок і мереж.

до
31.08.201

9

Провідний інженер, 
інженер з ОП

13 Метрологічна  повірка  приладів
обліку електричної, теплової енергії,
контрольно-вимірювальних
приладів.

до
01.08.201

9

Інженер з метрології

14 Контроль  за  економним
споживанням  паливно-енергетичних
ресурсів.

Постійно Заступник  начальника з
економ.питань,керівник
и структурних 
підрозділів

15 Перевірити  роботу  систем  охоронно-
пожежної  сигналізації  та
пожежогасіння,  пожежних  кранів  і
гідрантів. Перевірити комплектуванння
протипожежного  щита,  наявність
вогнегасників  у  структурних
підрозділах. 

до
15

08.2019

Провідний інженер, 
інженер з ОП

16 Призначити  відповідальних  осіб  за
виконання  заходів  по  підготовці  до
роботи в осінньо-зимовий період.

до
01.06.201

9

Керівник закладу

17 Провести  обстеження  будівель  та
споруд,  скласти  відповідні  акти  про
результати огляду.

до
01.06.201

9

Провідний інженер, 
завідуюча 
господарством

18 Технічне  обслуговування
вентиляційних каналів

до
15.06.201

9

Провідний інженер



1 2 3 4

19 Здійснення  контролю  за  економічним
споживанням  паливо-0енергетичних
ресурсів.

постійно
Головний бухгалтер, 
провідний інженер

20 Забезпечення  укладання  договорів  з
підприємствами  теплоенергетики  та
газопостачання  про  споживання
природного газу та теплової енергії.

до
01.09.201

9

Заступник  начальника з
економ.питань,
юристконсульт

21 Перевірка та прочищення відведення
зливних стоків, ремонт вимощень для
недопущення  просідання
фундаментів та зсувів.

до
01.08.201

9

Провідний інженер,
інженер з ОП, 
працівник з ремонту в/с

22 Підготовка овочесховища під 
закладку картоплі, овочів та 
консервації.

до
01.10.201

9

Провідний інженер,
завгосп, дієтсестра

23 Підготовити  та  надати  необхідну
документацію  представнику
Дирекції  «Котельня  північного
промвузла»  щодо   готовності
теплового господарства госпіталю до
роботи в осінньо – зимовий період.

до
01.09.201

9

Провідний інженер

24 Провести  перевірку  готовності
автотранспорту до роботи в зимових
умовах.

до 
01.09.201

9

Провідний інженер,
інженер з ОП

Провідний інженер В.КОТЛЯРОВ
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