


Додаток 1 

С К Л А Д
комісії з проведення огляду будівель закладів освіти 

Воскресенської селищної ради до нового 2021-2022 н.р.

Голова комісії: ШАЛАНИЧ  Ярослав
Михайлович

Начальник  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту
Воскресенської селищної ради

Члени комісії: КОРЕНОВСЬКА
Ольга Михайлівна

Спеціаліст відділу освіти, культури,
молоді та спорту
Воскресенської селищної ради

ШТОППЕЛЬ
Лілія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Воскресенської селищної ради

Директор  ________________  ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Представник профспілки або 
уповноважений трудового 
колективу з питань охорони праці 
(від закладу освіти)

СОКРУТ
Євген Миколайович

Начальник відділу Державного 
нагляду за дотриманням  
санітарного законодавства
Вітовського управління Головного 
управління  
Держпродспоживслужби в 
Миколаївській області (за 
узгодженням)

БІЛОЗОР Тетяна 
Петрівна

Секретар селищної ради

МЕЛЬНИК
Людмила Євгенівна

Начальник відділу житлово-
комунального господарства, 
інвестицій та соціально-
економічного розвитку 



Воскресенської селищної ради
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту

__________ Ярослав ШАЛАНИЧ
(підпис, ім’я та прізвище)

«____» ____________2021 р.

АКТ 

прийому готовності ______________________________________
 (найменування закладу освіти)

до нового 2021/2022 навчального року

Повна адреса закладу освіти ___________________________________________

Телефон ____________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника  ___________________________________ 

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  від
«___»_______20__ р. №___ перевірку проводила комісія у складі: 

голова  комісії:  Ярослав  Михайлович  Шаланич,  начальник  відділу  освіти,
культури, молоді  та спорту;

члени  комісії:  Ольга  Михайлівна  Кореновська  ,  спеціаліст  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту;

  Лілія  Олександрівна  Штоппель,  головний  спеціаліст  відділу
освіти, культури, молоді  та спорту;

                       ______________________________  директор закладу освіти;

                       ______________________________ голова профспілкової організації
або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці (від
закладу освіти);

                       Євген Миколайович Сокрут, начальник відділу Державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства  



                      Вітовського  управління  Головного  управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за узгодженням);

Тетяна Петрівна Білозор, секретар селищної ради;

Людмила  Євгенівна  Мельник,  начальник  відділу  житлово-
комунального  господарства,  інвестицій  та  соціально-економічного
розвитку Воскресенської селищної ради.

Комісією встановлено: 

1. У  2021-  2022  навчальному  році  в  закладі  освіти  буде  навчатися  ___
класів, _______ учнів. 

2. Наявність  плану  роботи  закладу  освіти  на  новий  навчальний  рік
___________________________________________________________________ 

3. Проведення ремонту приміщень: 
капітального (підрядник) __________________________________тис. грн;

поточного _______________________________________________тис. грн.

Виконавці ремонтних робіт будівель, споруд (підрядник) ______________ 
____________________________________________________________________

4. Площа території (га) та її стан ___________________________________

Кадастровий номер земельної ділянки ______________________

5. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників та кількість
ємностей (баків) ________________________________________
6. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан                                   

                                                                                                                                         

7. Спортивні споруди і майданчики:
1)  приміщення спортивної  зали (наявність  (в  наявності/відсутня),  розміри
(площа), технічний стан)__________________________________________

_______________________________________________________________;

2)  відкриті  спортивні  майданчики  (кількість,  розміри  (площа),  покриття,
технічний стан)_________________________________________________;

3) фізкультурно-спортивний інвентар та обладнання (акт випробування від
«___»__________20___р. №____).

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: 



Кабінети
(лабораторії)

К
іл

ьк
іс

ть

Укомплектовано 
навчальним 
обладнанням 
відповідно до 
Переліку 
навчально-наочних
посібників і 
навчального 
обладнання1

Наявність перспективного
плану обладнання кабінету

Наявність правил
безпеки і

пам’яток для
кабінетів, їх
виконання

повністю
частково

(%)
в наявності відсутній

Біології, 
фізики,
хімії тощо

Суміщені 
(комбіновані
)

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: 

Вид
майстерень

Площа,
м2

Кількість
робочих

місць

Наявність
обладнання

та
інструмента
за нормою

Тип
підлоги

Освітленість
(лк)

Наявність актів
перевірки

(електрозахист,
вентиляція)

З обробки 
металу та 
деревини
З обробки  
харчових 

1 Згідно з типовими переліками, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України
від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання
(спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами,
які навчаються в закладах освіти», від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи», від 29.04.2020 №
574  «Про  затвердження  Типового  переліку  засобів  навчання  та  обладнання  для  навчальних
кабінетів і  STEM-лабораторій» та від 03.07.2020 № 889 «Про затвердження Типового переліку
обладнання  та  інвентарю  для  фізкультурно-спортивних  приміщень  закладів  освіти,  які
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти».



продуктів
З обробки 
тканини
Інші 
(зазначити)

10. Наявність методичного кабінету                                                                .
11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників                      .
12. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх технічний стан:

№
з/п

Назва ТНЗ Кількість
Технічний стан

справні несправні
1. Комп’ютер
2. Ноутбук
3. Сканер
4. Ксерокс
5. Принтер
6. Інтерактивна дошка
7. Інтерактивна панель
8. Мультимедійний проектор
9. Інші пристрої (зазначити)

13. Наявність актової зали, її розмір та забезпечення в ній вимог пожежної
безпеки _______.

14. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)________________________. 
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм                                 
_______________________________________________________________.
15. Наявність їдальні або буфету __________________________________,
кількість посадочних місць _______________________________________, 
забезпеченість  та  стан  меблів  _____________________________________,
санітарний стан _________________________________________________, 
умови  для  миття  рук  _____________________________________________,
забезпеченість технологічним і холодильним обладнанням (перелік) ____
_______________________________________________________________. 
16. Наявність проточної води: холодної __________, гарячої ___________.
17. Організація  питного  режиму2 (централізований  водопровід,  завезена

(бутильована), криниця, свердловина тощо _______________________________,
Наявність системи доочищення води _______________________________.  

18. Наявність:
медичного, кабінету (в наявності/відсутній) _________________________, 

2 До пункту 17 надати копії результатів аналізу якості питної води (протокол дослідження якості питної
води, сертифікат якості,  інші документи,  які  підтверджують відповідність якості  питної води закладу
освіти вимогам стандартів, санітарних норм і правил).



обслуговування медичним закладом (найменування закладу)___________

_______________________________________________________________. 

19. Наявність і стан бібліотеки ____________________________________.
20. Фонд  підручників,  посібників  ______,  художньої  літератури  ______,

періодичних видань _____________________________________________. 
Забезпеченість підручниками за предметами (%) _____________________. 

21. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами ____________
_______________________________________________________________.

22. Наявність  протоколів  замірів опору ізоляції  і  перевірки  спрацювання
приладів  захисту  електричних  мереж  та  електроустановок  від  короткого
замикання (протокол від «___»____________20__ р. №___).

23. Наявність протипожежного інвентарю та обладнання:
пожежні щити _______________________________________________шт,

вогнегасники ________________________________________________шт,

система  захисту  будівель,  споруд  та  зовнішніх  установок  від  прямих
попадань блискавки (в наявності/відсутня)__________________________,

пожежні водойми _____________________________________________шт,

пожежні крани___ ____________________________________________шт,

гідранти _____________________________________________________шт,

пожежні рукави ______________________________________________шт,

інструкції з пожежної безпеки та план евакуації (в наявності/відсутні)___.

24. Стан покрівлі (задовільний/потребує ремонту)____________________.
25. Наявність  і  стан  (задовільний/потребує  ремонту)  інженерних

комунікацій:
водопостачання                                                                                                  , 

електропостачання                                                                                            , 

каналізація                                                                                                          . 

26. Стан вентиляції, можливості дотримання повітрообміну                         
                                                                                                                                        .

27. Наявність підсобного господарства та його стан                                           
                                                                                                                                        .

28. Наявність гуртожитку та його стан                                                             



                                                                                                                                        .

29. Забезпечення  безпеки  життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу
(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці
та  безпеки  життєдіяльності,  журнали  реєстрації  інструктажів  з  охорони  праці,
журнали реєстрації  інструктажів з безпеки життєдіяльності,  інструкції  з  правил
безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)                                                                   
                                                                                                                                        .

30. Готовність закладу освіти до зими:
1) будівлі закладу освіти (навчальний корпус, гуртожиток, майстерні тощо)
________________________________________________________%,
2) котельня (топкова)___________________________________________%,
3) тепломережа _______________________________________________ %.
31. Забезпеченість кадрами:
педагогічні працівники ______________________________________ осіб,
технічний персонал _________________________________________ осіб.

32. Наявність та реєстрація колективного договору                                        
                                                                                                                                        .

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________.

Голова комісії: Ярослав ШАЛАНИЧ
Члени комісії: Ольга КОРЕНОВСЬКА

Лілія ШТОППЕЛЬ

Євгеній СОКРУТ
Тетяна БІЛОЗОР
Людмила МЕЛЬНИК




