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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
51931, майдан Петра Калнишевського,2
Протокол позачергового засідання № 8
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
«27» серпня 2019 року
Присутні:

м. Кам’янське

члени комісії (за окремим списком, додаток 1)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Забезпечення освітнього
з руйнуванням фасаду .

процесу

учнів

СЗШ

№20,

пов’язану

СЛУХАЛИ:
Доповідь першого заступника голови комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернишова О.А., директора
департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я, директора
департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
Максименко О.О.
За результатами доповіді, з урахуванням обговорення міська комісія з
питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Департаменту з гуманітарних питань (Онищенко)
1.1. Зарахувати учнів 1-4 класів СЗШ № 20 до найближчих навчальних
закладів № 19, 37, 42 на період ремонтних робіт в СЗШ № 20 або в інші загальні
заклади освіти за бажанням батьків.
1.2. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу для учнів 1-4
класів СЗШ № 20 на базі СЗШ № 19, 42, 37, для учнів 5-11 класів в приміщенні
навчального корпусу ДПТНЗ «ДЦППРКБА».
1.3. Внести зміни до рішення міської ради від 24.02.2017 №652-14/VII «Про
затвердження програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки», щодо підвозу
учнів СЗШ № 20 до СЗШ № 19, 42 та в зворотньому напрямку.
1.4. Звернутися до департаменту освіти і науки ОДА з проханням вирішити
з міністерством освіти і науки і Держмайном питання надання приміщення
учбового корпусу за адресою Менделєєва, 14 для організації навчального
процесу для учнів 5-11 класів СЗШ № 20 на період проведення
аварійно-відновлювальних робіт в закладі.

2. Звернутися до регіональної комісії ТЕБ і НС з проханням зобов’язати
керівництво ДПТНЗ «ДЦППРКБА» (Богданович) надати приміщення учбового
корпусу за адресою Менделєєва, 14 СЗШ № 20 для організації навчальновиховного процесу на період аварійно-відновлювальних робіт в приміщенні
СЗШ № 20.
3. Директору ДПТНЗ «ДЦППРКБА» (Богданович) надати приміщення
учбового корпусу за адресою Менделєєва, 14 для організації навчального
процесу для учнів СЗШ № 20 на період реконструкції будівля СЗШ № 20
погодивши питання з керівництвом згідно підпорядкованості (всього 12 класів
– 293 учня):
- 5-А

- 28 учня;

- 5-Б

- 21 учень;

- 6-А

-24 учня;

- 6-Б

- 23 учня;

- 7-А

- 27 учнів;

- 7-Б

- 31 учень;

- 8-А

- 30 учнів;

- 8-Б

- 25 учнів;

- 9-А

- 20 учнів;

- 9-Б

- 23 учня;

- 10-А - 21 учень;
- 11-А - 20 учнів.
4. Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації
речових прав на нерухоме майно (Буря) здійснити супровід укладання договору
оренди
між
адміністрацією
закладів
СЗШ
№
20
(Гончарук)
та ДПТНЗ «ДЦППРКБА» (Богданович).
5. Управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку (Конельський)
забезпечити організацію перевезення учнів СЗШ № 20 до СЗШ № 19, 42
та в зворотньому напрямку згідно укладених договорів.
6. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
(Максименко):
6.1. Забезпечити проведення експертної оцінки будівлі СЗШ № 20
та укласти договір з ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту».
6.2. Забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт по СЗШ № 20
після отримання позитивного експертного висновку.
7. Департаменту фінансів (Шевченко) передбачити в міському бюджеті на
відповідний рік видатки та забезпечити фінансування:

- експертної оцінки будівлі СЗШ № 20 по вул. Стовби, 2;
- виконання аварійно-відновлювальних робіт будівлі школи № 20;
- перевезення учнів.

Перший заступник голови
міської комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар міської комісії
з питань ТЕБ та НС

О.А.ЧЕРНИШОВ

Ю.Ю.ДОЛГИХ

