НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
НАКАЗ

13.06.2016

№ 35-осн

Про підготовку об`єктів культури
до роботи в осінньо – зимовий
період 2016 – 2017 років
На виконання наказу Департамента культури, туризму національностей
та релігій від 08.06.2016 № 186 - осн «Про підготовку житлово –
комунального господарства та об`єктів соціальної сфери області до роботи в
осінньо – зимовий період 2016 – 2017 років», з метою забезпечення
своєчасної та належної підготовки об`єктів культури до роботи в осінньо –
зимовий період

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів з підготовки об`єктів культури до роботи в
осінньо – зимовий період 2016 – 2017 років (додається).
2. Керівникам підвідомчих установ культури:
2.1. провести обстеження будівель, споруд, розробити комплексні плани
заходів до осінньо – зимового періоду 2016 – 2017 років об`єктів, систем
тепло-, електро- і водопостачання;
2.2. здійснити заходи з проведення ремонтів та утеплення приміщень, та
провести підготовку, до роботи в осінньо – зимовий період;
2.3. перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах
елементів вікон, дверей та інших пристроїв, що відкриваються;
2.4. здійснити невідкладні заходи щодо усунення недоліків з питань
протипожежного захисту об`єктів культури, безумовного виконання приписів
органів державного пожежного нагляду;
2.5. надати до відділу культури і туризму інформацію про виконання
поточних і капітальних ремонтів за І півріччя до 24.06.2016, за 9 місяців до
27.09.2016, за рік до 23.12.2016 (з сільськими установами), указати кошти,
фактично витрачені на ремонтні роботи;

2.6. забезпечити споживання енергоносіїв, виходячи з обсягів
фінансування, передбачених у кошторисах видатків та виконання заходів з
економії паливно – енергетичних ресурсів;
2.7 надати до 22.08.2016 відділу культури і туризму інформацію про хід
підготовки об`єктів культури до роботи в осінньо – зимовий період 2016 –
2017 років.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури і туризму

Т.В. Кононенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу культури
і туризму райдержадміністрації
від __________ 2016 № _______

Заходи, які необхідно провести
з підготовки закладів культури Новомиколаївського району
до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років
№
Назва
з/п
1. Відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Необхідні заходи
Опалення - централізоване. Вікна та
вхідні двері замінено на
енергозберігаючі.

Заклади культури клубного типу
Назва закладу
Необхідні заходи

№
з/п
1. Барвінівський СБК

2. Любицький СБК
3. Софіївський СБК
4. Самійлівський СБК

5. Різдвянський СБК
6. Сторчівський СБК
7. Терсянський СБК

8. Заливнянський СК

9. Підгірнянський СБК
10. Трудовий СК

Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах, стеля, необхідна заміна
електропроводки, утеплення вікон.
Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах.
Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах, стеля, утеплення вікон.
У приміщенні пічне опалення.
Необхідно засклити 3 вікна, замінити
вхідні двері.
Приміщення не опалюється.
Необхідно засклити 3 вікна.
Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах.
Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах, необхідно засклити 10
вікон.
Приміщення не опалюється. Вікна
замінено на енергозберігаючі.
Потребують заміни 2 дверей.
У приміщенні пічне опалення.
Потребує ремонту дах.
Приміщення не опалюється. Потребує
ремонту дах, необхідно засклити 12
вікон, вхідних дверей

11. Веселогаївський СК

12. Зеленівський СБК

13. Тернуватський СБК
14. Новомиколаївський КЗ
«Районний центр культури та
дозвілля»
15. Новоіванківський СБК

Придбано енергопаливний котел.
Придбання пілетів для опалювання,
дрів та заміна дверей
Приміщення не опалюється. Потребує
часткового ремонту дах. Необхідно
засклити 2 вікна.
Приміщення не опалюється,
потребують заміни 8 вікон, 2 дверей.
Провести опалення глядацької зали,
фойе, здійснити утеплення вікон,
центральних дверей.
Заклад не функціонує, приміщення
СБК – в аварійному стані.

Бібліотечні заклади району
Назва закладу
Необхідні заходи

№
з/п
1 Новомиколаївська ЦРБ

2.

Новомиколаївська РБД

3.

Веселогаївська СБ

4.

Заливнянська СБ

5.

Зеленівська СБ

6.
7.

Листівська СБ
Любицька СБ

8.

Тернуватська СБ

9. Підгірненська СБ
10. Різдвянська СБ
11. Софіївська СБ
12. Сторчівська СБ
13. Самійлівська СБ

Опалення централізоване. Частину
вікон приміщення замінено на
енергозберігаючі, інші вікна необхідно
утеплити.
Приміщенні відділу обробки і
комплектування літератури – без
опалення.
Опалення централізоване, приміщення
орендоване.
Закупівля вугілля
для
пічного
опалення. Вікна в приміщенні замінено
на енергозберігаючі.
Ремонт даху, утеплення одного вікна,
інші замінено на енергозберігаючі.
Ремонт даху, утеплення вікон.
Придбання вугілля, утеплення вікон.
Ремонт даху бібліотеки, утеплення
вікон.
Заміна вікон на енергозберігаючі.
Придбання вугілля.
Ремонту даху, утеплення вікон.
Поточний ремонт всередині
приміщення.
Утеплення вікон.
Придбання вугілля.

14. Терсянська СБ
15. Трудівська СБ

Утеплення вікон.
Утеплення вікон, вхідних дверей

Районний історико - краєзнавчий музей
Назва закладу
Необхідні заходи

№
з/п
1 КЗ «Районний історико –
краєзнавчий музей»

№
з/п

Централізоване опалення. Утеплення
стін, даху (горищне перекриття).

Дитяча музична школа
Назва закладу
КПСМНЗ «Дитяча музична
школа»

Начальник відділу культури і туризму

Необхідні заходи

Централізоване опалення. Школа
потребує заміни опалювальної
системи або хоча б промивки системи

Т.В. Кононенко

