ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від 24.07.2018 №192
Форма акту
перевірки стану готовності КЗ «Дитячий центр» до роботи
у новому 2018/2019 навчальному році
Повна назва навчального закладу_______________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Адреса, телефон _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
__________________________________________________________________
Комісією встановлено:
1. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального_______________________________________________________
поточного _________________________________________________________
1.1. У 20__/ 20__ навчальному році в навчальному закладі будуть працювати
гуртків_____, _______дітей.
2. Стан території та її площа________________________________________,
3. Кількість і стан допоміжних споруд
__________________________________________________________________.
4.Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан____
__________________________________________________________________
5. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
Кабінети
Кіль
Укомплектовано
кість
навчальним обладнанням

повністю

частково

Кабінет
декоративно –
прикладного
мистецтва
Танцювальний
зал
Кабінет
технічної
творчості
Гімнастичні
зали
Образотворчі
студії
________________________________________________________________
8. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах, залах,….)
________________________________________________________________
9. Наявність проточної води: холодної _________________
10. Організація питного режиму __________________________________.
11.Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами
__________________________________________________________________.
12. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення_____
__________________________________________________________________.
13. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити _________;
вогнегасники_______________;
блискавкозахист__________________;
пожежні водойми (гідранти) ________;
пожежні рукави ___________________;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації _____________.
14. Стан покрівлі ___________________________________________________.
15. Стан підвального приміщення____________________________________.
16. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання____________________________________________________,
газопостачання (електропостачання) __________________________________,
каналізація ________________________________________________________.
17.Наявність туалетів (внутрішніх, зовнішніх)__________________________.
18. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного
процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з
безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці,
журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки

в кабінетах
_____________________________________________________________.
19. Готовність закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер
опалювальної системи , її стан
__________________________________________________________________.
20. Забезпеченість кадрами та техперсоналом _____________.
21.Стан проходження профілактичних медич.оглядів________________.
22. Наявність та реєстрація колективного договору ______________________.
23. Наявність проекту плану роботи __________________________________.
24. Наявність проекту робочого навчального плану______________
.
25. Усунення недоліків______________________________________________
__________________________________________________________________
Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового
навчального року

_______________________________________________________________
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Члени комісії:

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

І.М.Спасська
О.Ю.Сушко
________С.Л. Світлична
_________________О.Л.Василишина
А.О.Касьянова
Н.В.Довга
В.В.Клочко
В.М.Трофименко
Я.Ю.Павлова
В.М. Єременко
В.А.Сушко
_________________ _І.О.Коноваленко
___________________О.В.Бабешко
__________________Л.О.Ястребова
__________________ Є.П.Івченко

І.ЗЕЗУЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від 24.07.2018 №192
Форма акту
перевірки стану готовності дошкільного закладу освіти району до роботи у
новому 2018/2019 навчальному році
Повна назва навчального закладу_____________________________________
________________________________________________________________
Адреса, телефон
________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
__________________________________________________________________
Комісією встановлено:
1. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального_______________________________________________________
поточного _________________________________________________________
1.1. У 20__/ 20__ навчальному році в навчальному закладі буде виховуватися
_____ груп, _______ дітей, з них у І зміну ____ ___ гр., у II зміну ___гр.
2. Стан території та її площа ________________________________________,
3. Кількість і стан допоміжних споруд
__________________________________________________________________.
4.Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан _____
__________________________________________________________________
5. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Спортспоруди та ігрові майданчики, їх розміри та технічний стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Готовність до занять ігрових кімнат
____________________________________________________________
8. Наявність методичного кабінету
____________________________________________________________
9. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників
____________________________________________________________
10. Спортивний зал, стан обладнання та інвентарю за нормами
________________________________________________________________
11. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки
________________________________________________________________
12. Наявність, санітарно-технічний стан та оснащення групових
осередків________________________________________________________.

13. Наявність, санітарно-технічний стан та оснащення допоміжних приміщень:
- підвал _________________________________________________
- приміщення для прання, сушіння та прасування_________________
14.Стан меблів та відповідність зросту та віку (в групових осередках )_______
________________________________________________________________
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно зросту та віку (в групових
осередках )_______________________________________________________
15.Забезпеченість буфетних обладнанням, їх стан _______________________,
16. Забезпеченість харчоблоків технологічним обладнанням _______________,
санітарний стан __________________________________________________,
умови зберігання харчових продуктів __________________________________,
дотримання поточності технологічного процесу _________________________,
умови для миття кухонного посуду та інвентарю _________________________,
умови для миття рук ______________________________________________.
17. Наявність погодженого примірного двотижневого меню ______________,
18. Наявність проточної води на харчоблоці: холодної ___, гарячої ________.
19. Наявність проточної води в групових осередках: холодної ___, гарячої
________.
20.Організація питного режиму в групових осередках ____________________.
21. Наявність медичного блоку:
кабінету __________________, ізолятору _____________________________.
забезпеченість медобладнанням _____________, медикаментами____________.
проточною водою: холодною __________, гарячою ________.
хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей ________________,
стан проходження профілактичних медоглядів _____________________,
22. Забезпеченість необхідною кількістю:
мийних _________та деззасобів ________.
23. Забезпеченість освітлення у групових осередках та ін.. приміщеннях:
природне____________, штучне __________________.
24. Забезпечення м’яким та твердим інвентарем ___________________________,
наявність договору на дезінфекцію м’якого інвентарю __________________
25.Наявність комп’ютерів та підключення до мережі Інтернет _____________.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення_____
__________________________________________________________________.
27. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити _________;
вогнегасники_______________;
блискавкозахист__________________;
пожежні водойми (гідранти) ________;
пожежні рукави ___________________;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації
_______________________________________________________________.
28. Стан покрівлі ___________________________________________________.
29. Стан підвального приміщення ____________________________________.

30. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання____________________________________________________,
газопостачання (електропостачання) __________________________________,
каналізація ________________________________________________________.
31.Наявність туалетів, та їх стан:
внутрішніх ___________________, зовнішніх__________________________.
32. Потреба підвезення дітей до дошкільного навчального закладу:
вирішена______________;
необхідно вирішити__________.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного
процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з
безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці,
журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
_____________________________________________________________.
34. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до
зими. Характер опалювальної системи , її стан
__________________________________________________________________.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом _____________.
36. Наявність та реєстрація колективного договору ______________________.
37. Проект річного плану роботи дошкільного закладу
38. Наявність договорів та протоколів лабораторних досліджень:
відомчий лабораторний контроль __________________________________,
інструментальні лабдослідження ___________________________________,
38.Усунення недоліків
_____________________________________________________________________
Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового
навчального року

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Члени комісії:

І.М.Спасська
О.Ю.Сушко
________С.Л. Світлична
_________________О.Л.Василишина
А.О.Касьянова
Н.В.Довга
В.В.Клочко
В.М.Трофименко
Я.Ю.Павлова
В.М. Єременко
В.А.Сушко
_________________ _І.О.Коноваленко
___________________О.В.Бабешко

__________________Л.О.Ястребова
__________________ Є.П.Івченко

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

І.ЗЕЗУЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від 24.07.2018 №192
Форма акту
перевірки стану готовності КЗ «КДЮСШ» до роботи
у новому 2018/2019 навчальному році
Повна назва навчального закладу_______________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адреса, телефон________________________________________________.
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
__________________________________________________________________
Комісією встановлено:
1. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального_______________________________________________________
поточного _________________________________________________________
1.1. У 20__/ 20__ навчальному році в навчальному закладі будуть працювати
_____ секцій та гуртків , займатися _______ дітей.
2. Стан території та її площа ________________________________________,
3. Кількість і стан допоміжних споруд
__________________________________________________________________.
4.Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан ______
__________________________________________________________________
5. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан
__________________________________________________________________
7. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
Кабінети
Кіль
Укомплектовано
кість
навчальним обладнанням

повністю
Зал для
настольного
тенісу

частково

Зал для греко
– римської та
вільної
боротьби
Зал для
заняття
важкою
атлетикою

8.Забезпеченість роздягальнями, їх обладнання та стан
________________________________________________________________.
9. Наявність умов для дотримання правил особистої гігієни _______________,
наявність туалетів ________________________________________________.
10. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах, залах,……)
________________________________________________________________.
11. Наявність проточної води: холодної ________________, гарячої ________ .
12.Організація питного режиму _____________________________________.
13.Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами
__________________________________________________________________.
14. Стан проходження профілактичних медоглядів ________________,
15. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення_____
__________________________________________________________________.
16. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити _________;
вогнегасники_______________;
блискавкозахист__________________;
пожежні водойми (гідранти) ________;
пожежні рукави ___________________;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації
__________________________________________________________________.
17. Стан покрівлі ___________________________________________________.
18. Стан підвального приміщення____________________________________.
19. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання____________________________________________________,
газопостачання (електропостачання) __________________________________,
каналізація ________________________________________________________.
20.Наявність туалетів (внутрішніх, зовнішніх)__________________________.
21. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного
процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з
безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці,
журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки
в кабінетах
_____________________________________________________________.

22. Готовність закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер
опалювальної системи , її стан
__________________________________________________________________.
23. Забезпеченість кадрами та техперсоналом _____________________.
24. Наявність та реєстрація колективного договору ______________________.
25. Проект плану роботи _____________________________________________.
26. Наявність проекту робочого навчального плану _____________________.
27. Усунення недоліків______________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового
навчального року

________________________________________________________________
Голова комісії:
І.М.Спасська
Заступник голови комісії:
О.Ю.Сушко
Члени комісії:
________С.Л. Світлична
_________________О.Л.Василишина
А.О.Касьянова
Н.В.Довга
В.В.Клочко
В.М.Трофименко
Я.Ю.Павлова
В.М. Єременко
В.А.Сушко
_________________ _І.О.Коноваленко
___________________О.В.Бабешко
__________________Л.О.Ястребова
__________________ Є.П.Івченко

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

І.ЗЕЗУЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від
№
Форма акту
перевірки стану готовності закладу освіти району до роботи
у новому 2018/2019 навчальному році
Повна назва навчального закладу_______________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адреса, телефон_________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
__________________________________________________________________
Комісією встановлено:
1. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального_______________________________________________________
поточного _________________________________________________________
1.1. У 20__/ 20__ навчальному році в навчальному закладі буде навчатися
_____класів, _______учнів, з них у І зміну ____ ___ кл., у II зміну ___кл.
2. Стан території та її площа________________________________________,
3. Кількість і стан допоміжних споруд
__________________________________________________________________.
4.Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан ____
__________________________________________________________________
5. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан
6.1 Спортивний зал, наявність і стан обладнання та інвентарю за нормами
____________________________________________________________.
6.2. Наявність роздягальні для дівчаток ___________, хлопчиків _________,
їх обладнання та санітарний стан _____________________________________.
6.3. Наявність умов для дотримання правил особистої гігієни ______________,
наявність туалетів ________________________________________________.
7. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети Кіль Укомплектовано навчальним Наявність
(та ла бора- кість обладнанням відповідно до перспективного
торії)
Переліку навчально - наочних плану обладнання
посібників і навчального
кабінету
обладнання

повністю

частково

є

Наявність правил безпеки
і пам’яток для кабінетів
навчальних закладів, їх
виконання

немає

Біології,
фізики,
хімії
тощо
Суміщені
(комбіновані)

Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:
Вид
Площа, Кількість Наявність
Тип
Освітленість Наявність актів
перевірки
майстерень кв. м робочих
обладнання та підлоги
(електрозахист,
місць
інструмента за
вентиляція)
нормою
З обробки
металу та
деревини
З обробки
харчових
продуктів
З обробки
тканини
Інші
. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання _ .
№ Назва ТНЗ
Кількість
У тому числі
з/п
1

2

3

справні

несправні

Комп’ютери та
комп’ютерна техніка
Пристрій для зашторювання
Екрани
Інші пристрої

_________________________________________________________________
8. Стан меблів та їх відповідність зросту та віку (у кімнатах, кабінетах тощо)
9. Умови для відпочинку дітей перших класів (ігрові кімнати) _____________,

для груп продовженого дня (кімнати відпочинку)_______________________.
10.Наявність їдальні або буфету _____________________________________.
кількість посадочних місць ____________, забезпеченість та стан меблів
________________________________________________________________
санітарний стан __________________________________________________,
10.1 Наявність проточної води для миття рук: холодної _________, гарячої
___________, наявність електро- чи паперових рушників________________.
10.2. Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням
_______________,
санітарний стан __________________________________________________,
умови зберігання харчових продуктів __________________________________,
дотримання поточності технологічного процесу _________________________,
умови для миття столового, кухонного посуду та інвентарю ______________,
умови для миття рук ______________________________________________.
10.3. Наявність погодженого примірного двотижневого меню ______________,
10.4. Наявність проточної води на харчоблоці: холодної ___, гарячої ________.
10.5. Наявність, санітарно-технічний стан та оснащення допоміжних
приміщень:
- підвал _________________________________________________
11. Наявність проточної води в допоміжних приміщеннях: холодної ___,
гарячої ________.
12.Організація питного режиму в закладі: ___________________________.
13. Наявність медичного блоку:
кабінету __________________, ізолятору _____________________________.
забезпеченість медобладнанням _____________, медикаментами____________.
проточною водою: холодною __________, гарячою ________.
хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей ________________,
стан проходження профілактичних медоглядів _____________________,
наявність ліцензії на провадження медичної практики ____________________.
14. Забезпеченість необхідною кількістю:
мийних _________та деззасобів ________.
15. Забезпеченість освітлення у класах та ін.. приміщеннях:
природне____________, штучне __________________.
16. Наявність договорів та протоколів лабораторних досліджень:
відомчий лабораторний контроль __________________________________,
інструментальні лабдослідження ___________________________________.
17.
Наявність
актів
перевірки
опору
ізоляції
електромереж
і
заземлення___________________________________________________________
18. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити _________;
вогнегасники_______________;
блискавкозахист__________________;
пожежні водойми (гідранти) ________;
пожежні рукави ___________________;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації
__________________________________________________________________.
19. Стан покрівлі ___________________________________________________.

20. Стан підвального приміщення____________________________________.
21. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання____________________________________________________,
газопостачання (електропостачання) __________________________________,
каналізація ________________________________________________________.
22.Наявність туалетів, та їх стан:
внутрішніх ___________________, зовнішніх__________________________.
23. Потреба підвезення дітей до навчального закладу:
вирішена_________;
необхідно вирішити__________.
24. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного
процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з
безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці,
журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки
в кабінетах
_____________________________________________________________.
25. Готовність закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер
опалювальної системи , її стан
__________________________________________________________________.
26. Забезпеченість кадрами та техперсоналом _____________.
27. Наявність та реєстрація колективного договору ______________________.
28.Наявність проекту річного плану роботи __________________________.
29. Наявність проекту робочого навчального плану_____________________
30.Наявність і стан бібліотеки ______________________________________.
Фонд підручників ______________, художньої літератури ____________,
періодичних видань ___________________. ________
31. Усунення недоліків______________________________________________
__________________________________________________________________
Висновок комісії
навчального року

про

Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Члени комісії:

готовність

навчального

закладу

до

нового

І.М.Спасська
О.Ю.Сушко
________С.Л. Світлична

_________________О.Л.Василишина
А.О.Касьянова
Н.В.Довга
В.В.Клочко
В.М.Трофименко
Я.Ю.Павлова
В.М. Єременко
В.А.Сушко
_________________ _І.О.Коноваленко
___________________О.В.Бабешко
__________________Л.О.Ястребова
__________________ Є.П.Івченко

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

І.ЗЕЗУЛЬ

