
 Акт 
перевірки готовності до 2017/2018 навчального року 

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Первомайської 

міської ради Миколаївської області  
(повна назва закладу) 

Складений “29” червня 2017 р. 

Повна назва навчального закладу, рік будівництва Первомайська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Первомайської міської ради 

Миколаївської області, 1974 рік  
Повна адреса  Корабельна, 4А, м. Первомайськ Миколаївської обл.. 

Телефон (05161)  3 11 53 

Прізвище, імя, по батькові керівника навчального закладу  

Саковський Сергій Володимирович 
Перевірку проводила комісія: 

Голова комісії  - Остапенко Г.Ф., начальник управління освіти  

Члени комісії : 

1. Рябикіна А.В., завідувач  методкабінетом; 

2. Сидоренко Л.І., заступник начальника управління освіти; 

3. Сисоєва І.В., голова міської організації профспілки працівників освіти і 

науки (за узгодженням);  

4. Вешнивецька Н.А. – начальник відділу державного нагляду за 

санітарним законодавством Управління Головного управління  

Держсанепідслужби в Первомайському районі (за узгодженням); 

5. Горшкова  Н.В. – інженер-технолог по харчуванню; 

6. Бочак Д. Є.  – головний інспектор Первомайського міськрайонного 

відділу ГУ ДПНС України в Миколаївській області  (за узгодженням); 

7. Відмиш Л.І. – методист управління освіти; 

8. Олійникова Н.Д. – методист управління освіти; 

9. Чікрижова Т.В., – методист управління освіти; 

10. Ковальчук С.М.- начальник господарчої групи; 

11. Розмаїта Л.В. -  головний спеціаліст управління освіти; 

12. Токарська М.Б. – методист управління освіти; 

13. Троянська С.В. – головний спеціаліст управління освіти; 

14. Шелар С.А. – начальник відділу охорони праці;  

15. Хрипун М.Г. – методист управління освіти. 

 

Комісія встановила: 

 

1. Наявність рішення міськвиконкому (райвиконкому) про закріплення за 

навчальним закладом певної земельної ділянки: рішення 88 сесії 5 

скликання Первомайської міської ради від 25.06.2010 року №22 

площею 2,3043 га.  
 

2. Наявність  державного акту  на право власності та нерухомого майна: 

Державний акт на право користування земельною ділянкою Серія 

ЯЯ №193731від 22.10.2010 року  
 

3. Наявність енергетичного паспорту: відсутній 

 



4. Наявність санітарного паспорту -  

 

5. Наявність узгодженого санітарно-епідеміологічною станцією 

розпорядку дня і розкладу занять погоджено головним державним 

санітарним лікарем від 10.09.2014 року  
 

6. Свідоцтво про атестацію навчального закладу Свідоцтво про 

атестацію навчального закладу №003497 видано управлінням освіти 

і науки Миколаївської облдержадміністрації 30.01.2010 року 
 

7. Ліцензія на впровадження освітньої діяльності навчальним закладом: 

Ліцензія управління освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації серія АА №329514 від 04.03.2003 року  
 

8. Наявність документації, яка регламентує роботу навчального закладу 

(навчальних робочих планів і програм, річного плану роботи, 

посадових інструкцій працівників тощо) Статут, 

внутрішньшкільний розпорядок, навчальні робочі плани на 

2017/2018 навчальний рік, річний план роботи школи, посадові 

інструкції працівників, затверджені наказом по школі від 31.08.2012 

року №137 
 

9. У закладі до роботи підготовлені_41_ кабінетів, _2_ майстерень, 

__26__класів, _766_ учнів, з них учнів 1 класі – _90_, 2-9 класів – _596, 

10 класу – _30_, 11 класів _50_. 

 

10.  Середня наповнюваність класів_29,3_. 

 

11.  Наявність перспективного плану роботи навчального закладу на новий 

навчальний рік Перспективний план розвитку на 2015-2020 рр. 

затверджений радою школи від 16.09.2014  (Протокол №3), 

схвалений педагогічною радою від 29.08.2014 року (Протокол №10). 

12.  Якість ремонту:  

- капітального- 

- поточного задовільний 

13.  Хто виконував роботи з ремонту будівель обслуговуючий персонал, 

батьки 
 Стан території та площі:   

- кількість висаджених дерев - 4;  

- кількість газонів, квітників – 120 м
2
; 

- наявність і кількість сміттєзбиральників - 2; 

- наявність огорожі навколо території і її стан - задовільний 

- спортивні споруди і майданчики, їх  кількість, розміри та технічний  

стан:  (у відповідності до державного реєстру спортивних споруд):  

спортивний майданчик – 60х40 м., спортивний зал – 12х24 м., 

спортивне приміщення – 10х15 м., стан задовільний.  

 

 

 



14. Підготовлено до нового навчального року: 

 

15.  Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: 

№ 

за

/п 

Назва 

майстерні 

Площа, 

м
2
 

Кількість 

робочих 

місць 

Наявність 

обладнання та 

інструментів 

Тип підлоги Освітленість Електрозахист Вентиляція 

    
за 

нормою 

фактич

но 

за 

нормою 

фактич

но 

за 

нормою 

факт

ично 

за 

нормою 

факти

чно 

за 

нормою 

факти

чно 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.  Столярна 85,6 18 забезп. забезп.  лінолеум задов. задов задов. задов. задов. задов. 

3.  Слюсарна  128,4 18 забезп. забезп.  
Мраморна 

крихта задов. задов задов. задов. задов. задов. 

16.  Забезпечення безпеки життєдіяльності  учасників навчально –

виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку 

знань працівників з безпеки життєдіяльності) Протокол № 1 від 

21.10.2017; наказ ЗОШ І-ІІІ ст. №5 від 25.08.2016 № 146 «Про 

проведення навчання і перевірку знань з питань безпеки 

життєдіяльності педагогів і техпрацівників» 
17.  Наявність технічних засобів навчання, їх стан зберігання   

№ 

з/п 
Найменування Норма Наявність 

З них 

справних 

Наявність пристроїв 

для зберігання 

1. Аудіо-, відеотехніка  Цифровий 

фотоапарат – 1 шт. 

YAMAHA –1 шт. 

DVD –2 шт. 

Радіосистема (2 

мікроф) –1 шт. 

Магнітофон – 4 шт. 

0 

1 

2 

1 

1 

 

2. Телевізори  6 шт. 6 шт.  

3. Комп’ютерна техніка  Комп’ютери – 40 шт. 

Ноутбуки  –6 шт. 

Web-камера –1 шт. 

Принтери – 8 шт. 

36 

6 

1 

5 

 

4. Мультимедійна 

система 

 4 шт. 4 шт.  

5. Екрани  6 шт. 6 шт.  

Кабінети 

(лабораторії) 

Кільк

ість 

Укомплектовано 

навчальним 

обладнанням 

відповідно до 

державних стандартів 

освіти 

Наявність 

паспорту 

кабінетів 

Наявність правил 

безпеки і 

памяток для 

кабінетів 

закладів освіти; 

їх виконання 
за нормою фактично Є Немає 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Загальноосвітніх 

предметів 
36 100% 44% +  є в наявності 

та виконується 
       

2. Загальнотехнічних 

предметів 
4 100% 93% +  є в наявності 

та виконується 
       

3. Спеціальних 

предметів 
1 100% 95% +  є в наявності 

та виконується 



18.  Розміри:  

- спортивних залів, наявність обладнання та інвентарю за нормами, 

їх стан 296,4 м
2
 і 147,5 м

2
, 75 % забезпечення обладнанням та 

інвентарем у відповідності до Переліку спортивного обладнання 

та інвентарю за модулями програми 

- актового залу, стан: є в наявності, 250 м
2
, стан задовільний   

19.  Наявність їдальні або буфету: їдальня 

кількість сидячих місць 150 

забезпеченість технологічним обладнанням і меблями 90 % 

санітарний стан задовільний 

умови для миття рук _раковини - 23 шт. 

20.  Організація питного режим задовільна, водогін (крани, фонтанчик), 

бутильований питний режим 
21.  Наявність медичного кабінету 31,2 м

2
, стан задовільний, обладнаний 

не повністю. 
22.  Медичний контроль за станом здоровя дітей здійснює фельдшер 

школи, медичне обслуговування здійснює щоденно. 
23. Стан меблів у  кабінетах, майстернях задовільний.  

24.  Кількість кабінетів, де меблі не відповідають санітарним вимогам, 

(вказати кабінети і причину невідповідності) 3 кабінети (зношеність, 

не підлягають ремонту) . 
25.  Відомості про книжковий фонд бібліотек:        

кількість книжок 20 764 

брошур, журналів 787 

навчальних підручників 17 230 

науково-педагогічних та методичних посібників 3 534   

26.  Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки 

до зими опалювальна система готова до роботи у зимовий період. 

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її 

стан теплоцентраль, стан задовільний. 

Чи опресована опалювальна система опресована. 

27.  Забезпеченість паливом у процентах до річної потреби, його 

зберігання -  

28.  Тип освітлення змішаний. 

Чи забезпечені навчальні кімнати освітленням за нормою забезпечений 

29.  Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення (висновок акта 

підписує особа, відповідальна за електрогосподарство закладу освіти) 

Протокол №2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2331 від 16.12.2015, 

Електротехнічна лабораторія «Електролюкс» 
30.  Виконання Правил пожежної безпеки для закладів, установ і 

організацій системи освіти, затверджених спільним наказом ГУДПО 

МВС та Міністерства освіти і науки України від 30.09.98 № 248/78. 

Виконуються правила пожежної безпеки затверджених спільним 

наказом ГУДПО МВС та Міністерства освіти і науки України від 

30.09.98 № 248/78. 
31.  Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, 

вогнегасники, рукава тощо) 1 кран, 1 рукав, 20 вогнегасників. 

32.  Наявність і стан інженерних комунікацій: 

водопостачання централізоване у задовільному стані; 



газопостачання – 

(електропостачання) задовільний; 

каналізації централізована у задовільному стані. 

33. Стан центральної вентиляції, можливості для дотримання 

повітрообміну в закладі освіти задовільний. 

34.  Забезпеченість педагогічними кадрами 98 %. 

Якщо не вистачає вихователів, вчителів, викладачів, зазначити, з яких 

предметів і на яку кількість на тиждень. 

Педагог-організатор 1 ст. 

ГПД 0,75 ст. 

35. Чи є рішення органів місцевої виконавчої влади про підвезення учнів, 

які проживають на відстані більше ніж 3 км від навчального закладу  

кількість учнів, для яких організовано підвезення  

Скільком учням необхідно підвезення й проживання - 

36. Наявність навчального господарства та його стан задовільний 

37.  Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового 

 навчального року: навчальний заклад до початку 2017/2018 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. 

готовий. 

 

 

  


