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}{АвчАльного зАклАду до нового 20l7-2al8 нАв-чАJьного року
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Назва навч€lльного закJIаду Комунмьпа ооеапфвцiя (усmапоеа зоклф) Цеппю еmеmцч-
ноzо ваховапuл l|IocmluпcbKot Mi*Koi раlu Сvмеькоi облвеmi
Повна адреса 4II00, mъ Свобоdа. бvd. I8
Телефон (0544И4-03-34
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника навчtLльного закJIаду
kucellboB Волоdамар П еmповuч

Вiдповiднý до HaKжiB ýепартаменry освiти i науки Сумськсi абласноi дер}кавноТ адмiнiст-
рацii вiд 22,06.20|"| Nф06-ОД <Про пiдготовку навч€Lпьних закпадiв до роботи у 2017-
20l8 навчальному роцi та осiнньо-зимовий перiод>, управлiння освiти Шосткинськоi Mi-
cbKoi ради вiд 29.06.2017 Ng148-ОД <Про пiдготовку навч€rдьно-виховних закJIадiв MicTa до
Роботи у 20Па018 навча-пьному роцi та осiнньо-зимовий перiод> перевiрку проводила
комiсiя в сялqдi:
- СивасвоiН.О., заступпика мiського головп, головп KoMicii,
- Сергейко Н.О., шачальншка управгtiншя освiтп IIIосткипськоТ MicbKoi рflдцl застуII-

цика головп KoMicii.
Членiв KoMicii:
- Волошко Л.0., з*ступЕfiк* Еача.iIьЕЕý& упражiпня ocBiTH,- ГаевоiН.М., методпста мiського методпчЕого кабiнеry управrriппя освiтп;
- Воропп Т.В., в.о. пачальЕпка IIIосткпського мiськрайопЕого ушравлiнпя Головно-

го управJIiшпя f,ержпродспожпвслужбu в СумськiЙ областi (за згодою);
- ХамiцевI|ч I.ý., завiдувача III9gацацеького мiськрайоЕного вiддiлу державшоi

устацовп <<СумсъкпЙ обласншЙ лабораторппй цептр flерлссапепiдслужбв Украiпш>
(за зrодою);

- Шалдп 0.I., Еачальппка IIIосткпЕського мiськрайвiддiлу управлiпшя ЩСНС Укра-
iЪп в Сумськiй областi (за згодою);

- БопДаря €.М., старшого дерясавпого irспеrсгора, пачаJIьнrка Шосткпнського вiд_
дiлеппя iшспекцiiщержепергоЕагляду у Сумськiй областi (за згодою);

- Шалдп I.Ф., державшого iшспектора управлiння фiтосапiтарноТ безпекп fiержпрод-
спожпвслужбш (за згодою);

- HiKiTiHoi I.0.o головп MicbKoi оргапiзацii профспiлкп працiвпшкiв освiтп (за зго-
дою}.

Комiсiсю встановлен0:
1.У 2017-2018 навчальному рацi в навчапьному закладi буле охоплено вшхованням

2ý46 дiтей, в 3! ryртку, в 98 групах.
2. Наявнiсть проекту плану роботи навч€uIьного закJIаду на новий навча.ltьний piK пшвнuй
З. HaяBHicTb fipocкTy робочого наачаJlьнsго fiлану на новий fiаачffjtьнийрлк*пчявпай
4. Забезпеченiсть навчальними програмами за напрямками роботи заюIаду_зtбвпечqпi
5. Проект розкпаду занять, роботи гурткiв, секцiй _напвпuй
6, Наявнiсть дiловоi документацii навчапьного закJIаду (номенклатура справ, книги нака-
зiв, облiкова документацiя, тощо) _наявпi
7. Матерi€lли щод0 проведення звiryвання керiвника навчаIIьного закJIад/ за*внi _
8, Наявнiсть та стан методичного кабiнеry (перiодична пресъ методична лiтература, дида-
ктичний MaTepia_Tt, посiбники, створеннJI умов для пiдвищення фаховоi майстерностi педа-
гогiв тощо) _нgявнuй, dосmаmмiй tiвепь
9. Забезпеченiсть педагогiчними кадDами, вiдповiдно ло фаховоi освiти та технiчним пер-
сонапом за{езпече!lпi. фахоеg оrвimа пеdаzаziв вidповilас попрмrчgобоmа замаdу



l0. Наказ про розподiл попереднього педагогiчного навантаження. Середне навантаження
педагогiчнихпрацiвникiв закJIаду цаяgнай
11. Стан територii та ii площаvмовно заlовiльпuй, 80118*t
кiлькiсть дерев l88 тому числi фруктових
ягцннх кущlв квiтникiв 4

/ теплиця (оранжерея)
12. Огорожа навколо територii навчального закJIаду та ii стан в нмвносmi, умовпо заOовi-
JlbHo
13. Оцiнка стану будiвель, споруд та iнженерних мýреж. Наявнiсть щорiчних aKTiB обсте-
жень булiвель_ в пцпвноепil заdовiпьно
14, Стан та якiсть ремонту примiщень:
капiта_ltьного
поточного заlовiльно
- якi конкретн0 виконанi ocHoBHi види робiт (зазначити обсяги, BapTicTb): поmочпuй ое-
монm rutaciB, zосmанноt, Фойа кобiцеmiв, малоi mанцювалtьноt зьтu, zарdеробнgt, l{oc-
меmuчнаЙ оелнопm ч Kllaci cttlydii образоmвоочаzо мuсmецmво <<Малtьво>{залtученi коuл-
md..
- що вжито для змiцнення маторiально-технiчноi бази (зазначити BapTicTb): Розооблепа
праею,ппа dоlсvмеrymацiл mа поdапо зшвtсу lо енесенпя в кошmоршс 20I7-2018 uовчалль-
Hozo pot<v, вudiлена з бюduсеmу 615000еоь lлля р,емопmч dаху
Хто виконував роботи з ремонry будiвель поацiвншкu за"маlч
15. Стан технiчних засобiв навчання, дотримання TepMiHiB експлуатацii та умов зберi-
гання _заdавiльнuй, експwаmацiя mо збЕizапtlп заiано вамое
16. Вiдповiднiсть примiщень реа"пiзацii напрямкiв роботи гурткiв, секцiй позашкiльноi
освiти. Обладнання кабiнетiв, KiMHaT, наявнiсть iнвентарю зцОцв,iцьцQ,_вiОповИаюmь на-
прмlу робоmп alpmkiB. Укомrurcюповапi навчальнам облаdнапнл,tl.
17. Наявнiсть та стан обладнання медичного кабiнеry (для дитячо-юнацьких спортивних

18. Стан кабiнsтiв, роздягаllень та iнших пiдсобних примiщень, рацiональне
використання умовно заdовiльно
19. Вiдповiднiсть вимогам безпеки обладнання та навчальних примiщень. Наявнiсть aKTiB
випРОбування спортивних снарядiв на MiцHicTb крiплення та надiйнiсть експлуатацii, акry-
ДОЗВОЛУ на використання спортивIrOi зали_ новчцsльнi прttмiшепня mа облаdаuпня вilпо-
вidаюmь валпоzац з mехнiка безпекu, спооmавпа заtла вidсуmня
20. Забезпеченiсть освiтлення в кабiнетах, заJIах згiдно з нормами пDаDоOне, шtпучне

21. Наявнiсть aKTiB перевiрки опору iзоляцii електромереж i заземлення нgлвнi
22. Наявнiсть i стан протипожежного обладЕання:
протипожежнi щити _в наявносmi, заdовiльно
вогнегасники внапвпосmi,заdовiльпо
блискавко зu*ra, в паявпосmi, заlовiв паявпосmi, заlовiльно

пожежнi рукави _в палвпосmi, заlовiльпо
наявнiсть iнструкцii з пожежноi безпеки та Iшану евакуацiТ в пllявilосml
2З. Стан покрiвлi _уцовно заdовiльно
24.Наяънiсть i стан iнженерних комунiкацiй:
тешIопостачання нII8в$е,аенmпаstiзоввп€,сmtнзаdовiльпай
водопостачання_ н а8вrrе] цен tпрtлtiзовап е, холоd н е сmан з аdовiльнuй
газопостачаннrI в_Фgmце
електропостачання _ н апвне, ценmп uлiзовапе, сmан з аl овiпьнurt
каналiзацiя наявпа, ценmрuзi?ована, сm&ff умOвно зоlовiльнцЙ
25. Стан центршIьноi вентиляцii, можливостi дотримацня повiтрообмiну в навъIапьному за-
кладi g нq!цносmi, сmан заdовiльнurt



a

, 26. НаявнiсТь прилаДiв облiкУ енергонОсiiв. ВiдСоток встановлених енергозберiгаючих
BiKoH, дверей, ламп вiд загальноi кiлькостt в паявносmi, 220l.
27. Забезпеченiсть комп'ютерною технiкою (кiлькiсть ПК) ,,з
28. Забезпечення безпеки житгсдiяльностi учасникiв навчальЕо-u""оurоiо процесу (наяв-
HicTb накжу {io закладу яро ilризначення вiдповiдального за органiзацiю робоr" з
охоронИ працi, протоколiв про навчання i перевiрку знань працiвникiв з безпеки житrедiя-
льност1, журн;tпи реестрацii iнструктажiв з охорони працi, журнitли реестрацii iнструктажiв
з безпеки життедiяльностi, iнструкцiй з охорони працi та безпеки життсдi"п""о.ii тощо)

29. Органiзацiя медичннх оглядiв дiтей: контроль за стаrом ,доро"'r. Про**дення
обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв е_ваявцtосmi ёовidкu Fро сmап зdоров'я

чно2о l8нпкlв эе,
30. Забезпечення питного режиму в закладi забезпечепо.
31. Готовнiсть }Iавч.t.льнсго закJIаду до роботи в осiнньо-зимовий перiод, наявнiсть планiв
пiдготовки. Характер опirлювальноi системи (котельня, теплоцентраль. пiчне) i стан в нал-
вп,осmi, mеruло цепmоазль, сmап заdовiльпнuй
З2,Наявъtiсть та ресстрацiя колективного договору _в палвпосmi
зз. обстеження та виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв поч обсmеuсешd mерц-
mОРЕ ПаqЧuryпоео звхлtа v реzулщваtлuх uлхilлцвцlс орzапiзмiв ке вцпвлепо
ВИСНОВОК КОмiеi{:про,.Пртовнiсть навчапьного закпаду до нового навч€lльного року

ttя 0о
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Голова n*i*dii, Снвасва

Члени Н.О. Сергейко

Волошко

tp

Шалда

€.М, Бондарь

[.Ф. Шшrда

4oHiKiTiHa
иках.Акт ск-гtадено у 4,(:tgтир

< Ш_> сардцд 2017 року
пlдпис

Кисельов В.П.


