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АКТ
прийому готовності

Курах і вського професійного ліцею
до нового 2021 - 2022 навчального року

Повна адреса 85612, Донецька область, м. Курахове, вул. Пушкіна, б
Телефон (06278) 3-14-58 ·
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Чорна Олена Іванівна

Відповідно до рішення (наказу) Донецької обласної державної адміністрації
Департаменту освіти та науки від 06.08.2021 р. №213/163-21-ОД перевірку
проводила комісія в складі:

директор департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації
заступник · директора - наLшльник управл1ння
фахової освіти., . національного виховання та
європейської ' · інтеграції, заступник голови
моніторингової групи
представник відділу професійної освіти департаменту
освіти і науки Донецької облдержадміністрації
провідний інженер з охорони праці комунального
закладу «Донецький обласний центр фінансово -

Тетяна
СІДАL1ІЕВА
Ганна
ЯЩЕНКО

. . .статистичного моніторингу, матеріально - технічного
забезпечення ··заклади освіти» ··
провідний економіст з матеріально - технічного Юлія
забезпечення - відділу з питань будівництва, КРАСЮК
реконструкції, · капітального ремонту та розвитку
матеріально - технічної бази закладів освіти

- директор КЗ «Донецький обласний центр фінансово - Олександр
статистичного моніторингу, магеріальиоь- технічного ПОЗДНЯКОВ

І'С' • •заоезпечення закладів освгти

Денис
ГЛАЗКОВ
Світлана
копиця
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начальник відділу державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства
Мар'їнського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Донецькій
області

- заступник начальника управлшня - начальник
відділу запобігання надзвичайним ситуаціям
Покровського районного управляння ГУ ДСНС
України у Донецькій області майор служби
ЦИВІЛЬНОГО захисту
директор Курахівського професійного ліцею

голова первинної профспілкової організації

Любов
АЗЕВИЧ

Тетяна
НАУМОВА

Олена
Ч.ОРНА
Лариса
РУДАКОВА

омісією встановлено:
1 . Є у наявності наказ МОН України «Про закріплення державного майна на

праві оперативного управління за закладом освіти» № 87 від 21.01.2021
2. У 2021/ 2022 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 10 груп,

188 учнів.
З. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: в

наявносп,
4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального: відсутній;
ПОТОЧНОГО: задовільний ...
Хто виконував роботи з ремонту будівель: співробітники ліцею власними

силами.
5. Стан території та їі площа: задовільний, 0,5089 га (акт технічної комісії

від 14.06.2021) .
б.Кількість і стан допоміжних споруд: 1 склад технічний стан - задовільний

(акт технічної комісії від 14.06.2021).
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, 'іх стан:

майданчик цементований, огороджений парканом з трьох сторін, б м2 (акт
технічної комісії ві.д 14.06.2021). ·

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: заклад огороджено
- металевою огорожею (акт технічної комісії від 14.06.2021).

8. Спортивні споруди і майданчики, 'іх розміри та технічний стан:.
спортивний майданчик площею 60м2 (акт технічної комісії № 30 від І 4.07.2021).
Технічний стан задовільний.

9. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: акт
дозвіл на проведення занять в кабінетах від 25.06.2021
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У комплектовано
навчальним Наявність

обладнанням Наявність правил
. . ІПерспективного безпеки і,.Q ВІДПОВІДНО ДОЕ-< плану пам'ятокКабінети (лабораторії)

() Переліку навчально-.....•
;:t:' обладнання.,Q наочних посібників і дляt:;

кабінету кабінетів,·-~ навчального
обладнання їх

виконання
ПОВНІСТЮ частково є. немає

Математика І + + +--Кабінет технології І + + +оздоблювальних робіт
Кабінет

1 + + +
е.1ектрогазозварників
Кабінет технології І + + +складальних робіт
Електротехніка І + + +
Інформатика 1 + + +
Креслення І + + +
[Українська Мова і

І + + +[пітерагура
Іноземнот мови · · І + + +
~ахист України І + + +'/хімія І + + + --,Фізика І
Історія і + + +
Кабінет інформаційних І + + +пехиологій
рхорона праці 1 + + +

1 О. Г . . -~--~- ---r- ·---..-.0..а..а. •. 1" H .l.'-,•H "JV•L .•••••.. ,...,VJ.ll..)' І/"\. ЛU.tJU.·I\.J.\,,,,f-'Yl\..,lYJl'\Gt. •
- Наявність Наявність актівПлоща, Кількість

обладнання та Тип перевірки. Вид майстерень робочих
інструмента Освітленість

(електрозахист,кв. м МІСЦЬ ІІІДЛОГИ

І за нормою вентиляція)

Штучне
'a:j (світлодіоднимиМалярна майстерня 72 15 15 V

+@ світильниками)t-
V Природне~

(вікна)

з



Штучне
(lj (світлодіодними::с:

+Іокарна майстерня 229 15 15 .::i:: світильниками)о
f-
(1) ПрироднеІ.О

(вікна)
Штучне

(lj (світлодіодними::r:
+Слюсарна майстерня 60 15 15 ::i:: світильниками)о

f-
(!) Природнеіо

(вікна)
Штучне

(lj світлодіоднимиШтукатурна ::i::
+60 15 15 ::i::

світильниками)омайстерня f-
V ПрироднеІ І.О

(вікна)

ІСзюсарна майстерня

Штvчне.
(lj (світподіодними::с:

+62 І 5 15 ::r: світильниками)о
f-
V ПрироднеІ.О

(вікна)
Штучне

V ( світлодіоднимиМайстерня :r
+216 15 І 5 ::i:: світильниками)оелектрозварників f-

(!) І Ірироднс~
(вікна)

Штучне
V (світлодіодними

'
::i::

+Слюсарна майстерня , 21°6 15 15 ::i:: світильниками)о
f-
11) Природне. ~

(вікна)
.. Штучне

(lj (світлодіодними
15 '

::r:
+Майстерня мулярів 72 15 ::r: світильниками)о

f-
<1) Природне. І.О

(вікна)

<1) z
+Полігон NoJ 222 15 15 0-:

Природне·~г:
<1)

; м
-

' V~.
Полігон 2 150 15 15 Природне +о;......v~

---_,,_____-·---·--· -·~-

Акт перевірки стану освітлення від 01.04.2021 № 377-394.
Акт перевірки обладнання в майстернях від 14.06.2021.
Акт перевірки стану вентиляційних каналі в від 14.06.2021.

11. Наявність методичного кабінету - О.

4



12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - О.
13. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання - є в

наявності, стан задовільний (акт технічної комісії від 14.06.2021).

І№ Назва ТНЗ Кількість Справні Несправніз/11
] Комп'ютери (Aser) 21 21 -
2 Проектор (Epson, ViewSoпic) 13 13 -, Ноутбук (Aser, Lenovo) 13 13 -.)

--

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та
інвентарю за нормами: спортивна зала ліцею - 625м.кв. 2 тренажерні зали, І
келедром, (акт технічної комісії No 29 від І 4.06.202 І): Технічний стан

задовільний.
15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення· пожежної безпеки:

з робочому стані малий актовий зал - 288 м.кв., має два евакуаційні виходи,
···о:мплектований первинними засобами пожежогасіння, стан задовільний(акт

технічної комісії від 14.06.2021).
16. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): задовільний (акт технічної

комісії від 14.06.2021).
17. В закладі є . буфет. Санітарний стан буфету відповідає вимогам

· чинного законодавства. · Забезпечені умови для особистої гігієни - 2
мивальники з проточною гарячою і холодною водою, мийними та

дезінфекційними засобами і паперовими рушниками в достатній кількості.
Забезпечення .технологічним обладнанням, меблями їдальні (буфету):

· технологічне обладнання відповідає вимогам .

. ~о Назва ·· техніч ноr~ І Рік ··· : П~~рібнаТФ~кти ~ н~. кіл~кість І При ,;ітки-·

з п ! обладнання . _ ви пуску сл ькість і ;;~а~н Несправних І- ······-----

__1 -~-~:-:-на сто.йка . ·j ~~-:-~ -. .. ~- .. . ··--: j ······-- + --·--!
-·- ---·+-¼so -. , 0; r -·· 3----,-·- -,~- І---- --- ---- --~- , ----+· .. І - --·--- . +-- ·-~

авка · 1980 '· О б · -+ __ ;
ікрохвильовк;~-=-1 2015 •__О · .~:1___ І :І=: __ і - і

6 Е.1~ктричний с2017 , О /· З .
чаиник J_ 1-~--- --- - ·-·-·---- L. -s---- . -----

8. Організація питного режиму: кип'ячена вода з одноразовими
·анчиками, відповідає вимогам ДСан Пі Ну 2. 24. - 17 І - І О «Гігієнічні

зимоги до води питної призначеної для споживання людиною за
іхробіологічними показникам» (протокол № 517 від 05,04.202 І) ..
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19. Наявність медичного (стоматологічного) кабінетів, 1х стан:
едичний кабінет відповідає Державним санітарним правилам і нормам
СанПіН 5. 5. 2. 008 - О І. щодо його обладнання та площею приміщення

l 8м2.Медичний контроль за станом здоров'я учнів: сестра медична (штатний
працівник на 0,5 ставки).

20. Наявність і стан бібліотеки: стан бібліотеки задовільний (акт технічної
комісії від 14.06.2021).

21. Фонд підручників, посібників, художньої літератури, періодичних
видань:
- профтехциклу - 5095 примірники;
-загапьноосвітньої підготовки - 2309 примірники;
- лудожня література - 15549 примірників;
- брошур, журналів - 46 примірників;
- наявність періодичних видань - О примірники.
Забезпеченість підручниками за предметами: забезпечено.

--· Забезпеченість освітлення в кабінетах 'Згідно з нормами: загальна
вітпеність в приміщеннях ліцею відповідає нормативам ДБН В.2.5-28-2066

Природнє і штучне освітлення», (протокол No377-394 Мар'їнської
міськрайонної філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ>> від О 1.04.2021). В учбовому корпусі та
майстернях природне, штучне освітлення свіглодіодними світильниками
договір Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго»№ 522 від

_ •. О 1.2013 про постачання електричної енергії).

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:
- протокол перевірки ізоляції силового кабелю від 22.07.2020 No 106;
- протокол перевірки ізоляції освітлювальної проводки від 22.07.2020

• [о 289;
- протокол ізоляції електричних машин та зварювальних апаратів

віл 22.07.2020 № 14f;. .
- протокол вимірювання опору розтгкання на основних заземлювачах

заземленнях магістралей і устаткування від No 209 від 22.07.2020;
~4. Наявність-і стан протипожежного.обладиання:

втоматична пожежна є в наявносп
- , игнал спрацювс1ння автоматичної пожежної сигналізації є в наявності
- угода на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації є в

, наявності
протипожежні щити - 1 шт (акт технічної комісії від 14.06.2021);

гнегасники - 21 шт (акт технічної комісії від 03.08.2021);
жежні водойми (гідранти) пожежний гідрант 7 шт., стан - задовільний (акт

гехнічної комісії від 03.08.2021);
ожежні рукави - 7 шт., стан-задовільний (акт технічної комісії від 03.08.2021);

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - у наявності.
-5. Стан покрівлі: задовільний (Акт перевірки стану покрівлі· від

-.06.2021).
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26. Наявність і стан інженерних комунікацій:
Водопостачання: цілодобове, стан задовільний акт перев1рки стану
від 14.06.2021;

Електропостачання: цілодобове, стан задовільний акт перевірки стану
від 14.06.2021;

Каналізація: задовільний (акт перевірки стану від 14.06.2021).
27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання

повітрообміну: стан задовільний (акт перевірки стану від 14.06.2021 р).
28. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє
29. Наявність гуртожитку та його стан: стан задовільний(акт технічної

.омісії від 14.06.2021).
30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки
життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали
еєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в

.абінетах (лабораторіях) тощо): протоколи про навчання та перевірку знань
працівників з безпеки життєдіяльності, журнал з реєстрації інструктажів з
охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності,
інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кабінетах в наявності.

31. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до
· ЗЮ1И. Характер опалювальної системи (централізоване теплопостачання), її
стан: стан - задовільний, плани підготовки до зимового опалювального сезону
виконаю.

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечені
. . ...
зпдно штатному розкладу.

33. Наявність та реєстрація колективного договору: колективний договір
на 2017-2022р. у наявності, ~ата реєстрації від 14.03.2017 № 24 р.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
;_;л_~ "l-Or~.гe; .fP J/f,,,t})"Z--(2,,,Гl:.•c/ ~{) dtJ,)1,/- d,O~.t__

d

заступник директора - начальник
управління фахової освіти,..
нацюнального виховання та
європейської інтеграції, заступник
голови моніторингової групи

· Ганна
ЯЩЕНКО
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представник ВІДДІЛУ професійної. . .освіти департаменту освпи 1 науки .·
Донецької облдержадміністрації

провідний інженер з охорони праці
комунального закладу «Донецький
обласний центр фінансово
статистичного монггорингу,
матеріально - технічного забезпечення
заклади освгти»

провідний економіст з матеріально -
технічного забезпечення відділу з
питань будівництва, реконструкції,
капітального ремонту та розвитку
іагеріально - технічної бази закладів

ОСВІТИ

директор . КЗ «Донецький обласний
центр фінансово - статистичноr:. .моНІторингу, матер~ально -

начальник

Денис
ГЛАЗКОВ

Світлана
копиця

Юлія
КРАСЮК

. ,,,67 (?7~/U'~~г-J.:?·
заступник начальника управління - !,~ff'~ v' ~; Тетяна
начал.ьник ·:. відділу запобіга~ня 7~~~0.:.- ~ НАУМОВА
надзвичайним ситуаціям 1...tJY,fe-e~ ·· ге~Покровського районного управляння;~~
ГУ ДСНС України у Донецькій .
області майор. служби цивільного
захисту

директор Курахівського
професійного ліцею

голова первинної профспілкової
організації

Олена
ЧОРНА

Лариса
РУДАКОВА
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