
 

АКТ  

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ  ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 ДО НОВОГО 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Складений «_20__»___серпня__2018 року 

 

Назва  закладу позашкільної освіти Комунальна організація (установа, заклад) 

Центр ететичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області___ 

Повна адреса  41100, вул. Свободи, буд. 18__________________________________ 

Телефон (05449)4-03-34________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника  закладу позашкільної освіти 

Кисельов Володимир Петрович___________________________________________ 

 

Відповідно  до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 22.05.2018 №371-ОД «Про підготовку   закладів освіти  до роботи  

в осінньо-зимовий період у 2018-2019 років»,  управління освіти Шосткинської мі-

ської ради від 14.06.2018 №122-ОД «Про підготовку  закладів освіти міста до роботи 

у 2018-2019 навчальному році та осінньо-зимовий період» перевірку проводила ко-

місія в складі: 

Сиваєвої Н.О., заступника міського голови, голови комісії, 

Сергейко Н.О., начальника управління освіти Шосткинської міської ради, заступни-

ка голови комісії. 

Членів комісії: 

Волошко Л.О., заступника начальника управління освіти,  

Гаєвої Н.М., методиста міського методичного кабінету управління освіти;  

Ворони Т.В., начальника Шосткинського міськрайонного управління Головного уп-

равління  Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою); 

Хаміцевич І.Д., завідувача    Шосткинського  міськрайонного відділу державної ус-

танови «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  

України» (за згодою); 

Шалди О.І., начальника Шосткинського міськрайвідділу управління ДСНС України 

в Сумській області (за згодою); 

Бондаря Є.М., старшого державного інспектора, начальника Шосткинського відді-

лення інспекції Держенергонагляду у Сумській області (за згодою); 

Лебедевої Т.С., головного спеціаліста відділу карантину рослин   управління фітоса-

нітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

(за згодою); 

Нікітіної І.О., голови міської організації профспілки працівників освіти (за згодою).  

 

Комісією встановлено: 

 

1. У 2018-2019  навчальному році в  закладі позашкільної освіти буде  охоплено 

вихованням __2546___дітей, в  ___ 31___  гуртках , в ___ 98____групах.  

2.  Наявність проекту плану роботи   закладу позашкільної освіти на новий навчаль-

ний рік_наявний _______________________________________________________ 

3. Наявність проекту робочого навчального плану на  новий навчальний рік 



 

_наявний____________________________________________________________ 

4. Забезпеченість навчальними програмами за напрямками роботи закладу 

__наявний___________________________________________________________ 

5. Проект розкладу занять, роботи гуртків, секцій ___наявний________________ 

6. Наявність ділової документації    закладу позашкільної освіти (номенклатура 

справ, книги наказів, облікова документація, тощо)___наявні__________________ 

7. Матеріали щодо проведення звітування керівника   закладу позашкільної освіти 

___наявні____________________________________________________________ 

8. Наявність та стан методичного кабінету (періодична преса, методична література, 

дидактичний матеріал, посібники, створення умов для підвищення фахової майстер-

ності педагогів тощо)___ наявний, достатній рівень__________________________ 

9. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та технічним 

персоналом  забезпечені, фахова освіта педагогів відповідає напряму роботи за-

кладу_______________________________________________________________ 

10. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє наван-

таження педагогічних працівників закладу ___ наявний_____________________ 

11. Стан території   та її площа__ умовно задовільний, 80118м2__________________ 

кількість дерев ____188_______, у тому числі фруктових ____―______________ 

ягідних кущів _____―_____________, квітників ____4_______________________  

теплиця (оранжерея) ___―________________________________________________ 

12. Огорожа навколо території   закладу позашкільної освіти та її стан__ в наявно-

сті, умовно задовільний_________________________________________________ 

13. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж. Наявність щорічних  актів 

обстежень будівель__ в наявності, задовільно_____________________________ 

14. Стан та якість ремонту приміщень:  

капітального__ задовільно_____________________________________________ 

поточного __ задовільно_______________________________________________ 

- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):     капіта-

льний ремонт у приміщенні за адресою вул. Свободи, 38: ремонт даху (613 000 

грн.), ремонт туалету (80 000грн.); поточний ремонт : ремонт туалету за ад-

ресою вул. Свободи,18, поточні ремонти класів за батьківські кошти._________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість): Розроб-

лена проектна документація та подано заявку до внесення в кошторис 2018-

2019 навчального року для ремонту даху та приміщень закладу, встановлення 

лічильників тепла за адресою вул. Свободи,18 _______________________________ 

Хто виконував роботи з ремонту будівель ___ працівники закладу______________ 

15. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов 

зберігання ___ задовільний, експлуатація та зберігання згідно вимог __________ 

16. Відповідність приміщень реалізації напрямків роботи гуртків, секцій позашкіль-

ної освіти. Обладнання кабінетів, кімнат, наявність інвентарю _ задовільно, відпові-

дають напряму роботи гуртків. Укомплектовані навчальним обладнанням_____ 

17. Наявність та стан обладнання медичного кабінету (для дитячо-юнацьких спорти-

вних шкіл) ___―_____________________________________________________ 

18. Стан  кабінетів, роздягалень та інших підсобних приміщень, раціональне 



 

використання __умовно задовільно_______________________________________ 

19.  Відповідність вимогам безпеки  обладнання та  навчальних приміщень. Наяв-

ність актів випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність 

експлуатації, акту-дозволу на використання спортивної зали____навчальні примі-

щення та обладнання відповідають вимогам з техніки безпеки, спортивна зала 

відсутня_____________________________________________________________ 

20. Забезпеченість освітлення в   кабінетах, залах згідно з нормами __ природнє, 

штучне (лампи розжарювання, компактні енергозберігаючі та люмінісцент-

ні)____________ 

21. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення__ наявні 

______________________________________________________________________ 

22. Наявність і  стан протипожежного обладнання: 

протипожежні щити ___ в наявності , задовільно ___________________________ 

вогнегасники___ в наявності , задовільно_________________________________ 

блискавко захист  ____ в наявності , задовільно_____________________________ 

пожежні водойми (гідранти) ____ в наявності , задовільно _____________________ 

пожежні рукави ______ в наявності , задовільно____________________________ 

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації __ в наявності ______ 

23. Стан покрівлі ____ умовно задовільний ________________________________ 

24. Наявність і стан інженерних комунікацій: 

теплопостачання ___ наявне, централізоване, стан задовільний______________ 

водопостачання___ наявне, централізоване, холодне стан задовільний __________ 

газопостачання ___ відсутнє_____________________________________________  

електропостачання __ наявне, централізоване, стан задовільний_____________ 

каналізація ____ наявна, централізована, стан умовно задовільний ____________ 

25. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в   закладі 

позашкільної освіти __ в наявності , стан задовільний______________________ 

26. Наявність приладів обліку енергоносіїв. Відсоток встановлених 

енергозберігаючих вікон, дверей, ламп від загальної кількості  в наявності, 22%_ 

27. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість ПК) __2________________ 

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників  освітнього  процесу (наявність 

наказу по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з 

охорони праці, протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки 

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєст-

рації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, тощо)_ наявні відповідні накази, протоколи, журнали реєстрації 

інструктажів, інструкцій_____________________________________________ 

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

обов’язкових медичних оглядів працівників _ в наявності довідки про стан здо-

ров’я вихованців, проходження медичного огляду працівників за графіком____ 

30. Забезпечення питного режиму в закладі __ забезпечено___________________ 

31. Готовність   закладу позашкільної освіти до роботи в осінньо-зимовий період, 

наявність планів підготовки. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцент-

раль, пічне) її стан_ в наявності , теплоцентраль, стан задовільнний_________ 

32. Наявність та реєстрація колективного договору ____ в наявності___________ 

 



 

 


