
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

26.06.2019                                 Перечин                                № 80/01-31 

 

 

Про підготовку матеріально - 

технічної бази закладів освіти  

до роботи в 2019-2020 навчальному  

році та осінньо-зимовий період 

 

На виконання розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 03.05.2019 3225 «Про підготовку господарського 

комплексу та установ бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 років», наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 14.05.2019 №143 «Про завершення 2018/2019 

навчального року та підготовку до 2019/2020 навчального року», з метою 

своєчасної підготовки та сталого функціонування закладів освіти 

Перечинської ОТГ в новому 2019-2020 навчальному році та в осінньо-

зимовий період  

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити: 

1.1.  Склад комісії з перевірки стану підготовки матеріально-технічної бази, 

готовності закладів освіти Перечинської ОТГ до нового навчального року та 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток 1). 

1.2.  Графік проведення перевірки стану готовності закладів освіти 

Перечинської ОТГ до нового навчального року та до роботи в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років (додаток 2). 

1.3.  Форми Акту готовності закладів освіти Перечинської ОТГ до нового 

навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

(додатки 3). 



1.4.  Пам’ятку перевірки стану готовності закладів освіти Перечинської 

ОТГ до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 

2019-2020 років (додаток 4). 

 

2. Керівникам закладів освіти Перечинської ОТГ: 

2.1. Створити належні умови для роботи комісії та забезпечити на час 

проведення перевірки наявність 3 (трьох) примірників актів перевірки 

готовності закладів освіти до нового навчального року та до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

2.2. Забезпечити заповнення форми Акту готовності закладів освіти 

Перечинської ОТГ до роботи в 2019/2020 навчальному році до 27.08.2019. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

26.06.2019 №80/01-31 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з перевірки стану підготовки матеріально-технічної бази, 

 готовності закладів освіти Перечинської ОТГ до нового навчального року та 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

 

Голова комісії: 

 

Кравець В.В. 
перший заступник Перечинського міського 

голови 

 

Заступник голови комісії: 

Барзак О.І. 

начальник відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

Члени комісії: 

 

Петрик Р.І. 

начальник Перечинського районного сектора 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області 

Дідичин Я.М. 
керівник комунального закладу «Центр 

ПМСД» Перечинської ОТГ 

Вакульчак Л.Ю. 

 

начальник ВОЗ соціального 

захисту населення та у справах дітей 

Перечинської міської ради 

Низовець В.М. 

начальник Перечинського районного відділу 

Головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській 

області 

Тимко В.В. 
керівник комунального підприємства 

«Комунальник» 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

26.06.2019 №80/01-31  

 

ГРАФІК  

проведення перевірки стану готовності закладів освіти Перечинської ОТГ  

до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 

років 

 

23.08.2019 

1. Сімерківська ЗОШ І-ІІ ступенів 

2. Сімерківський ЗДО 

3. Сімерська ЗОШ І-ІІ ступенів 

4. Сімерський ЗДО 

5. Ворочівська ЗОШ І ступеня 

6. Ворочівський ЗДО 

7. Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

8. Зарічівський ЗДО 

9. Перечинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

10. Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

11. ЗДО «Веселка» 

12. ЗДО «Теремок» 

13. Перечинська ДЮСШ 

14. Перечинська МДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

26.06.2019 №80/01-31 

 

 

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ 

 ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ДО НОВОГО 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

від «____» серпня 2019 року 

 

Заклад освіти (повна назва, тип закладу, рік будівництва): ________________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефони:_________________________________________________________ 

ПІБ керівника закладу освіти:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Відповідно до наказу начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 26.06.08.2019 №80/01-31 робоча група у 

складі: голова комісії – Кравець В.В., перший заступник голови міської ради, 

заступник голови комісії - Барзак О.І., начальник відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту молоді та спорту; члени комісії: Петрик Р.І.- 

начальник Перечинського районного сектора Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Дідичин Я.М. - 

керівник  комунального закладу «Центр ПМСД» Перечинської ОТГ, 

Вакульчак Л.Ю. - начальник  ВОЗ соціального захисту населення та у 

справах дітей Перечинської міської ради, Низовець В.М. - начальник 

Перечинського районного відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби  у Закарпатській області, Тимко В.В. - керівник 

комунального підприємства «Комунальник»  провела перевірку стану 

готовності закладу освіти до 2019/2020 навчального року. 

  

Комісією встановлено: 

1. Наявність виписки з рішення про закріплення за закладом освіти 

певної ділянки адміністративного району: 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою – 

серія_____ № ________ , затверджені __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку __________ 



__________________________________________________________________ 

3. Забезпеченість меблями – _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Кількість класів / учнів у кожному класі: 1. __________ 2. _________ 

3. __________ 4.__________ 5. ____________ 6. ___________ 7. ___________ 

8. ___________ 9. ___________ 10. __________ 11. ___________  

з них у  зміну ________ кл., _______ учнів;  

груп подовженого дня ____, в них дітей _____;  

кімнат для відпочинку ___________, ігротек _________ 

кількість дітей у 1 класі: 6-річного віку_________, 7 – річного віку ______, 

інш____________________; 

інклюзивних класів ______, в них дітей_______, з них дітей з особливими 

освітніми потребами_______. 

5. Наявність проекту плану роботи закладу освіти на новий 

навчальний рік -__________________________________________ 

6. Стан території та її площа: територія покошена від трави, квітники 

прополоті, площа – ________ га, 

кількість дерев _______, у тому числі фруктових _______; ягідних кущів 

_______, квітників _______. 

7. Стан та якість ремонту приміщень: 

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу ______________________ 

в тому числі бюджетних _______________, спонсорських ________________, 

батьківських ____________ 

Якість ремонту : капітального_________________________________________ 

поточного, ________________________________________________________ 

Вказати виконані роботи (вид, обсяги, вартість) _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Кількість і стан допоміжних споруд: основний корпус – _______ шт., 

сараї – _______ шт. Будівлі придатні до експлуатації. Наявність 

цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Огорожа навколо території  закладу освіти та її стан - ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - 

спортивна площадка – ____м; гімнастичне містечко – ____м2 обладнання 

пройшло випробування, акт від _______ № ___.  

Стан території_____________________________________________________; 

стан спортивних споруд______________________________________________ 

10. Наявність та стан готовності до нового навчального року 

кабінетів: 



Кабінети 

(лабораторії) 

Кіль- 

кість 

Укомплектовано 

навчальним 

обладнанням 

відповідно до 

Переліку навчально - 

наочних посібників і 

навчального 

обладнання 

Наявність 

перспективного 

плану 

обладнання 

кабінету 

Наявність 

правил безпеки і 

пам’яток для 

кабінетів 

навчальних 

закладів, їх 

виконання 

повністю частково наявна немає 

      
 

      
       

     

11. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: 

 

Вид 

майстерень 

Площа,  

кв. м 

Кількість 

робочих 

місць 

Наявність 

обладнання та 

інструмента за 

нормою 

Тип 

підлоги 
Освітленість 

Наявність актів 

перевірки 

(електрозахист, 

вентиляція) 

        
      

12. Наявність методичного кабінету – ______________________________ 

13. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників – __________ 

__________________________________________________________________ 

14. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання: 
№ 

з/п 
Назва ТНЗ Кількість У тому числі 

1 2 3 справні несправні 

 Комп’ютери та комп’ютерна 

техніка 

   

 Ноутбук    

 Проектор    

 Мультимедійний 

екран 

   

 Принтер    

 Телевізор    

 DVD - програвач    

 Музичний центр    

 WI-FI роутер    

 Інтерактивна дошка    

 Екрани    

 Інші пристрої    

15. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та 

інвентарю за нормами: 

спортивний зал –_____ м2; гімнастичний зал – _____ м2; тренажерний зал – 

_____ , роздягальні для дівчат та хлопців_______________, кабінет вчителів 

фізичної культури___________. В спортивному залі проведений косметичний 

ремонт:____________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

_______________________. Спортивне обладнання пройшло випробування 

акт від _____ № _____. 

Обладнання та інвентар:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: 

площа ________ м2, вогнегасник___________. 

17. Стан меблів (у класних кімнатах, кабінетах тощо) 

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм – стан меблів 

_______________, придбано нові меблі ________________________________ 

______________________________________________________________шт.). 

18. Наявність їдальні - _____________________________________________ 

кількість посадочних місць ______, забезпеченість та стан меблів ______ 

столів по _____місць за кожним, ______ стільців (із них придбано в цьому 

році ______ шт.), забезпеченість технологічним обладнанням – 

__________________________________________________________________

________; все обладнання в робочому стані; встановлене нове обладнання –

__________; санітарний стан - задовільний, умови для миття рук - є, ______ 

мийок. 

Наявність проточної води: холодної –______________, гарячої – __________. 

19. Організація питного режиму __________________________________. 

20. 21.Наявність медичного  кабінету, обладнання, __________________ 

__________________________________________________________________ 

Наявність медичного працівника ______________________________________ 

Дата проходження медичного огляду учнів_____________________________ 

Дата проходження медичного огляду працівниками школи _______________ 

21. Наявність і стан бібліотеки:_______;  

фонд підручників – ______шт., художня та методична література  – 

______шт., періодичних видань – ______ шт. 

Забезпеченість підручниками за предметами - для 1-4кл –____ %; для 5-

9кл – ____ % ; для 10-11 кл – _____ %. 

22. 3абезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і 

заземлення - ________ 

АКТ від ______ №_____ . 

24. Наявність і стан протипожежного обладнання: 

протипожежні щити – ______шт;  

вогнегасники – ______ шт;  

блискавкозахист – на навчальному корпусі, всі заземлені – ______ Акт від 

_____№ ______;   

пожежні водойми ( ______шт.) на ______м3;  

пожежні рукави зі стовбурами ______ штук (в робочому стані);  



наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - 

______________________________________, плани евакуації ______шт. 

_____ року. 

25. Стан покрівлі - _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

26. Наявність і стан інженерних комунікацій: 

Водопостачання____________________________________________________ 

Газопостачання (електоропостачання)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Каналізація ________________________________________________________ 

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання 

повітрообміну в закладі освіти: –____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

28. Потреба підвезення дітей до закладу освіти: підвезення учнів – 

______чол., вчителів ______ , які проживають на території села _________ 

вирішується _______________________________________________________. 

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 

(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки 

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали 

реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в 

кабінетах (лабораторіях) тощо) - _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

29. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до 

зими. 

Характер опалювальної системи (котельня, пічне), її стан - заклад освіти 

готовий до опалювального сезону, в наявності план заходів щодо підготовки 

до опалювального сезону_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

30. 3абезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

31. Наявність та реєстрація колективного договору - колективний 

договір на _____________рік,затверджений зборами колективу від _______ 

протокол № ______. 

 

Висновок робочої групи про готовність закладу загальної середньої 

освіти до нового 2019/2020 навчального року 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Голова комісії:  

 ____________ Кравець В.В. 

Заступник голови комісії:  

 ____________ Барзак О.І. 

Члени комісії:  

 ____________ Петрик Р.І. 

 ____________ Дідичин Я.М. 

 ____________ Вакульчак Л.Ю. 

 ____________ Низовець В.М. 

 ____________ Тимко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ   

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ДО НОВОГО 2018/2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

від «____» серпня 2019 року 

 

Заклад освіти (повна назва, тип закладу, рік будівництва): ________________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефони: 

__________________________________________________________________ 

ПІБ керівника закладу освіти:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Відповідно до наказу начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 26.06.08.2019 №80/01-31 робоча група у 

складі: голова комісії – Кравець В.В., перший заступник голови міської ради, 

заступник голови комісії - Барзак О.І., начальник відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту молоді та спорту; члени комісії: Петрик Р.І.- 

начальник Перечинського районного сектора Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Дідичин Я.М. - 

керівник  комунального закладу «Центр ПМСД» Перечинської ОТГ, 

Вакульчак Л.Ю. - начальник  ВОЗ соціального захисту населення та у 

справах дітей Перечинської міської ради, Низовець В.М. - начальник 

Перечинського районного відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби  у Закарпатській області, Тимко В.В. - керівник 

комунального підприємства «Комунальник»  провела перевірку стану 

готовності закладу освіти до 2019/2020 навчального року. 

 

 Комісією встановлено: 

1. Проектна потужність закладу______________, кількість вихованців 

на 01.09.2019 року ___________ 

2. Кількість груп та вихованців у кожній групі (за віком:0-1,1-2,2-3,3-

4,4-5,5-6 років):___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Стан території________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників _____________ 

__________________________________________________________________ 



стан дитячих майданчиків____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

огорожа навколо території навчального закладу та її стан 

__________________________________________________________________ 

4. Стан приміщень ЗДО  
Група Кількість 

груп 

Наявність 

перспективного плану 

обладнання групи 

Наявність правил миття посуду, 

використання дезінфекційних 

засобів, схем евакуації 

    

    

    

    

5. Забезпеченість безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 

(наявність інструкцій, протоколів про навчання і перевірку знань працівників 

з охорони праці та  безпеки життєдіяльності)____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Санітарний стан харчоблоку (потребує/ні ремонту): ______________  

- підсобних приміщень __________________________________________ 

- відповідність обладнання санітарно-гігієнічним нормам ____________ 

- наявність проточної води: холодної________________, гарячої __________ 

- умови для миття рук працівниками харчоблоку _______________________  

7.Забезпечення технологічним обладнанням (потребу вказати): ________ 

__________________________________________________________________ 

 

8.Забезпечення інвентарем, матеріалом (потребу вказати):_____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Санітарний стан буфетних у групах (кількість, потребує/ні ремонту): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Організація питного режиму:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Наявність медичного кабінету, обладнання, _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Стан та дата проходження працівниками ЗДО медичного 

огляду____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



13. Стан та дата проходження вихованцями ЗДО медичного 

огляду____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання: 

 
№ 

з/п 
Назва ТНЗ Кількість У тому числі 

1 2 3 справні несправні 

 Комп’ютери     

 Ноутбук    

 Принтер    

 Телевізор    

 DVD - програвач    

 Музичний центр    

 WI-FI роутер    

 Екрани    

 Інші пристрої    

15. Готовність до зими. Характер опалювальної системи (котельня, пічне), 

її стан - заклад освіти готовий до опалювального сезону, в наявності план 

заходів щодо підготовки до опалювального сезону ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Забезпеченість паливом _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Тип освітлення, відповідність освітленості санітарним нормам _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15.Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, 

вогнегасники, рукави ) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Наявність і стан інженерних комунікацій: теплопостачання 

____________каналізації _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

18. Забезпеченість кадрами ______________, вакансії __________________ 

__________________________________________________________________ 

19. Кількість вихованців, що підвозять ________, з яких населених 

пунктів____________________________________________________________ 

 

20. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу _________________ 

в тому числі бюджетних ______________, спонсорських _________________, 

батьківських ___________. 

 



21. Якість ремонту, виконані роботи (вид, обсяги, вартість): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Висновок робочої групи про готовність закладу дошкільної освіти 

до нового навчального року : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Голова комісії:  

 ____________ Кравець В.В. 

Заступник голови комісії:  

 ____________ Барзак О.І. 

Члени комісії:  

 ____________ Петрик Р.І. 

 ____________ Дідичин Я.М. 

 ____________ Вакульчак Л.Ю. 

 ____________ Низовець В.М. 

 ____________ Тимко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ   

 ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ДО НОВОГО 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

від «____» серпня 2019 року 

 

Заклад позашкільної освіти (повна назва, тип закладу, рік будівництва): ____ 

__________________________________________________________________ 

Адреса:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефони: 

__________________________________________________________________ 

ПІБ керівника закладу освіти:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Відповідно до наказу начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 26.06.08.2019 №80/01-31 робоча група у 

складі: голова комісії – Кравець В.В., перший заступник голови міської ради, 

заступник голови комісії - Барзак О.І., начальник відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту молоді та спорту; члени комісії: Петрик Р.І.- 

начальник Перечинського районного сектора Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Дідичин Я.М. - 

керівник  комунального закладу «Центр ПМСД» Перечинської ОТГ, 

Вакульчак Л.Ю. - начальник  ВОЗ соціального захисту населення та у 

справах дітей Перечинської міської ради, Низовець В.М. - начальник 

Перечинського районного відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби  у Закарпатській області, Тимко В.В. - керівник 

комунального підприємства «Комунальник»  провела перевірку стану 

готовності закладу освіти до 2019/2020 навчального року. 

 

 Комісією встановлено: 

1. Наявність і ведення  документації згідно з наказом Міністерства  освіти 

і науки України _______________________________________________ 

2. У 2019/2020 навчальному році у ЗПО: ______ груп, _________ 

вихованців; початкового рівня _____ груп, _____ вихованців; основного 

рівня ___ груп, ____ вихованців; вищого рівня ____ груп, ____ вихованців, з 

них у І-у зміну ___ груп, у ІІ - у зміну ___ груп. 

3. Якість ремонту: капітального __________________________________ 

поточного_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Виконавець ремонтних робіт, їх вартість__________________________ 

5. Стан території ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



6. Готовність до нового навчального року ___________________________ 

приміщень гурткової роботи _________________________________________ 

допоміжних приміщень ______________________________________________ 

7. Наявність ТЗН, їх стан і зберігання _________________________________ 

8. Організація питного режиму ______________________________________ 

9. Стан меблів ______________, не вистачає відповідно норм __________ 

10. Готовність ЗПО до зими. Стан опалювальної системи (теплоцентраль, 

пічне) ___________________________________________________________ 

11. Стан інженерних комунікацій: 

водопостачання_____________________________________________________ 

газопостачання _____________________________________________________ 

електропостачання __________________________________________________ 

каналізація_________________________________________________________ 

12. Тип освітлення (люмінесцентне)______________, (інше)_____________ 

__________________________________________________________________ 

13. Забезпеченість ЗПО  паливом у процентах до річної потреби, його 

зберігання _________________________________________________________ 

14. Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, 

вогнегасники, рукави тощо) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення. Наявність актів 

перевірки__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Призначення відповідального за електрогосподарство закладу ________ 

__________________________________________________________________ 

17. Забезпеченість установи педагогічними кадрами ________, не вистачає 

педагогів  _________________________________________________ 

18. Спонсорська (батьківська) допомога ___________________________ 

Висновок робочої групи про готовність закладу позашкільної 

освіти до нового навчального року : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Голова комісії:  

 ____________ Кравець В.В. 

Заступник голови комісії:  

 ____________ Барзак О.І. 

Члени комісії:  

 ____________ Петрик Р.І. 

 ____________ Дідичин Я.М. 

 ____________ Вакульчак Л.Ю. 

 ____________ Низовець В.М. 

 ____________ Тимко В.В. 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

26.06.2019 №80/01-30 

 

ПАМ’ЯТКА 

перевірки готовності закладів освіти Перечинської ОТГ 

до нового 2019/2020 н. р. та роботи в осінньо-зимовий період 

 

1. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для 

сміттєзбиральників, квітників, огорожі, підсобних споруд, спортивних 

майданчиків, флагштока для прапора).  

2. Проведення капітального та поточного ремонтів.  

3. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова  

Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення 

надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних 

мереж»). Наявність щорічних (восени та навесні) актів обстежень будівель.  

4. Наявність документів з інвентаризації нерухомого майна, що 

перебуває на балансі закладів освіти, із занесенням до Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності, державні акти на право постійного 

користування відведеними земельними ділянками.  

5. Підготовка матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи 

в новому 2019/2020 навчальному році.  

6. Підготовка теплового господарства до нового опалювального 

сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства 

України від 10.12.2008 №620/378 (наявність приладів обліку енергоносіїв, 

енергопаспорта установи; відсоток встановлених від потреби 

енергозберігаючих ламп, вікон, дверей).  

7. Організація роботи з охорони праці (наказ по закладу про  

призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці, 

призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в 

кабінетах, правильність оформлення протоколів про проведення навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, ведення журналів реєстрації інструктажів з 

охорони праці).  

8. Відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності 

кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни та інших 

кабінетів. Стан готовності до освітнього процесу майстерень для проведення 

занять з технічних та обслуговуючих видів праці.  



9. Відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності 

спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на 

міцність кріплення та надійність експлуатації. 

10. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність 

акту  перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно 

підтвердженого допуску до роботи в електрика і співробітників, які 

працюють з електроустановками. 

11. Виконання вимог «Правил пожежної безпеки для закладів, 

установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним 

наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та 

Міністерства освіти і науки України від 30.09.1998 №348/70, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за №800/3240. Наявність і стан 

протипожежного обладнання. 

12. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. 

Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників.  

13. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, 

меблями та посудом, санітарний стан, умови для миття рук. 

14. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та 

педагогічних працівників на 1 ПК). 


