
 

«Затверджую» 

                                         Директор НВК «ШТЛ»                   

                                        _____________      М. Кремінь 

« 16» серпня 2021р. 

ПЛАН 

підготовки НВК «Школа комп’ютерних технологій -  Львівський технологічний ліцей» 

до осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р. 

 

№ 

з\п 
Заходи Відповідальний Термін 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Наказом по ліцею призначити 

відповідальну особу за безпечну 

експлуатацію газового господарства в 

НВК «ШКТ-ЛТЛ». 

Кремінь М.В.   До 31.08.2021 

 

2 
Розробити і затвердити посадові 

інструкції опалювачів. 
Паславська М.П. До 31.08.2021 

 

3 
Біля кожної печі поновити пам’ятки по 

безпеці користування газом. 
Паславська М.П. До 31.08.2021 

 

4 
Провести перевірку та прочистку 

димових і вентиляційних каналів. 
Паславська М.П. До 31.08.2021 

 

5 

Провести вступний і первинний 

інструктажі з охорони праці для 

працівників та учнів з відповідними 

записами в журналах. 

Кремінь М.В., 

Легкий М.Т., 

 Класні керівники 

01.09.2021 

 

6 

Провести вступний і первинний 

інструктажі з охорони праці для 

опалювачів з відповідними записами в 

журналах. 

Паславська М.П. 

До початку 

опалювального 

сезону 

 

7 
Провести перевірку стану печей та 

патрубків. 
Паславська М.П. 

До початку 

опалювального 

сезону 

 

8 

Біля окремих печей поновити 

притопочні металеві листи, а також 

таблички «Перевірте тягу». 

Паславська М.П. До 01.10.2021 

 

9 

Постійно перевіряти стан газових 

лічильників, опалювальних печей на 

герметичність, а також пальників і 

запірної арматури. 

Паславська М.П. Щоденно 

 

10 

Обслуговуючому персоналу перевіряти 

стан газового господарства, тяги в печах 

з реєстрацією результатів перевірки в 

експлуатаційному журналі. 

Паславська М.П. Щоденно 

 

11 

Поновити плани та схеми ліквідації 

можливих пожеж й шляхи евакуації 

людей з будівлі ліцею. 

Легкий М.Т. - 

заступник 

директора з НВР 

До 31.08.2021 

 

12 

Систематично проводити огляд 

оголовків димоходів щодо запобігання 

їх обмерзання і закупорювання. 

Паславська М.П. Щоденно 

 

13 

Постійно перевіряти щільність  

різьбових з’єднань газопроводів 

мильною емульсією з реєстрацією 

перевірки в агрегатному журналі 

Паславська М.П. Щотижнево 

 

14 

Придбати та встановити полотна екрана 

для віддачі тепла від печей.  Паславська М.П. 

До початку 

опалювального 

сезону 

 



15 

Провести експертизу газового 

господарства і отримати дозвіл для 

відкриття газу до опалювального сезону 

Паславська М.П. 

До початку 

опалювального 

сезону 

 

16 

Утеплити віконні рами 

Паславська М.П. 

До початку 

опалювального 

сезону 

 

17 
Придбати пісок та інвентар для 

прибирання снігу 
Паславська М.П. До 01.10.2021 

 

 

 

Завгосп                               М. Паславська 

 


