УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
0^-

20ЯІ року

Рівне

Про вивчення стану готовності
закладів загальної середньої
освіти обласного підпорядкування
до 2021/2022 навчального року
Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483,
плану роботи управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації на 2021 рік, затвердженого першим заступником голови
Рівненської обласної державної адміністрації 14 грудня 2020 року та з метою
забезпечення організованого початку 2021/2022 навчального року в закладах
загальної середньої освіти обласного підпорядкування
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад комісії з вивчення стану готовності закладів
загальної
середньої освіти обласного підпорядкування до 2021/2022
навчального року згідно з додатком 1.
2. Провести вивчення стану готовності закладів загальної середньої
освіти обласного підпорядкування до 2021/2022 навчального року в період
з 02 серпня до 31 серпня 2021 року.
3. Затвердити Акт готовності закладу освіти до 2021/2022 навчального
року та критерії оцінювання закладу освіти згідно з додатком 2.
4. Членам комісії за результатами вивчення стану готовності закладів
загальної
середньої освіти обласного підпорядкування до 2021/2022

навчального року скласти узагальнені довідки і подати їх до 07 вересня 2021
року до відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної
роботи управління освіти і науки облдержадміністрації.
5. Голові комісії за результатами вивчення стану готовності закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування до 2021/2022
навчального року підготувати узагальнену довідку до 20 вересня 2021 року.
6. Довести наказ «Про результати вивчення стану готовності закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування до 2021/2022
навчального року» до відома керівників закладів загальної середньої освіти
обласного підпорядкування.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління - начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти
та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації
Марину ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління

Додаток 1
до наказу управління освіти і
науки Рівненської обласної
державної адміністрації
.

. 2021 №

СКЛАД
комісії з вивчення стану готовності
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування
до 2021/2022 навчального року
ПАШКОВСЬКА
Марина
Валентинівна

заступник начальника управління - начальник відділу
інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та
виховної роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації, голова комісії.

ОСТАПЧУК
Ірина
Степанівна

головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної,
позашкільної освіти та виховної роботи управління
освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови
комісії.

Члени комісії:
БАЛАУШКО
Тамара
Василівна

головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної,
позашкільної освіти та виховної роботи управління
освіти і науки облдержадміністрації.

БЕРНАДСЬКИЙ
Сергій
Павлович

начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності
управління державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області (за
згодою).

ГОРДІИЧУК
Гордій
Гордійович

начальник
комунального
закладу
«Група
з
централізованого
господарського
обслуговування
навчальних закладів і установ освіти» Рівненської
обласної ради

ГРИЦАК
Юрій
Володимирович

заступник начальника управління - начальник відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям Лубенського
районного управління Головного управління ДСНС
України у Рівненській області.

ГОРДІЙЧУК
Руслан
Миколайович

заступник начальника управління - начальник відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям Сарненського
районного управління Головного управління ДСНС

України у Рівненській області.
ДЕНИСКЖ
Сергій
Миколайович

заступник начальника управління - начальник відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям Вараського
районного управління Головного управління ДСНС
України у Рівненській області.

ДУХАНОВ
Григорій
Юрійович

заступник начальника з економічних питань відділу з
питань спільної власності територіальних громад та
економічного розвитку виконавчого апарату обласної
ради (за згодою).

КАСЯНЧУК
Руслан
Анатолійович

державний інспектор з енергетичного нагляду відділу
енергетичного нагляду управління Держенергонагляду
у Рівненській області (за згодою).

КОЗАК
Лариса
Леонідівна

провідний економіст комунального закладу «Група з
централізованого
господарського
обслуговування
навчальних закладів і установ освіти» Рівненської
обласної ради (за згодою).

КОНДРАТИШИНА провідний інженер комунального закладу «Група з
централізованого
господарського
обслуговування
Тамара
навчальних закладів і установ освіти» Рівненської
Микитівна
обласної ради (за згодою).
ШЛАБОВИЧ
Юрій
Михайлович

начальник відділу з питань спільної власності
територіальних громад та економічного розвитку
виконавчого апарату обласної ради (за згодою).

ПАТІЙ
Тарас
Ярославович

заступник начальника управління - начальник відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям Рівненського
районного управління Головного управління ДСНС
України у Рівненській області.

ПЕТРЕНЧУК
Володимир
Васильович

головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної,
позашкільної освіти та виховної роботи управління
освіти і науки облдержадміністрації.

РОМАШ
Василь
Миколайович

заступник начальника управління Держенергонагляду
у Рівненській області-начальник відділу енергетичного
нагляду-головного
державного
інспектора
з
енергетичного нагляду у Рівненській області (за
згодою).

ЯЦЕНЯ
Людмила
Олександрівна

головний спеціаліст відділу реформування та надання
первинної медичної допомоги управління розвитку
медичної допомоги (за згодою).

Начальник управління

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2
до наказу управління освіти і
науки Рівненської обласної
державної адміністрації
.
.2021 №

АКТ
готовності закладу освіти до 2021/2022 навчального року
Складений « ____ » _____________ 2021 р.
Повна назва закладу освіти:__________________________________
Тип закладу освіти:_________________________________________
Юридична адреса:___________________________________________
Телефон робочий:___________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу освіти: ____________

Форма власності:___________________________________________________
Кількість будівель:________________________________________________
що використовуються: ___________________________________________
що не використовуються: __________________________________________
що підлягають списанню:__________________________________________
У 2021/2022 навчальному році в закладі буде функціонувати:
дошкільних груп:
__________________________________________
класів:____________________________________ _____________________
орієнтовно навчатиметься:
дітей дошкільного віку____________________________________________
дітей шкільного віку
_______________________________________
Забезпечення корекційним обладнанням у відсотках (для спеціальних закладів
освіти):___________________________________ ______________________
Бібліотечний фонд:
кількість книг:_______________
брошур:____________________
журналів:___________________
примірників підручників:______

№
з\п

Зміст питань, які перевіряються

Критерії
оцінювання

Примітка

добре - 2
задовільно -1
незадовільно - 0

І.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

РЕСУРСИ ТА УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Статут закладу освіти
Державні акти на право власності, на
будівлі, на користування земельною
ділянкою
Штамп, печатка, вивіска (у відповідності
до Статуту)
Стратегія розвитку закладу освіти (або
проект)
Річний план роботи (або проект)
Освітня програма закладу освіти (або
проект)
Навчальний план (або проект)
Структура навчального року (або проект)
Режим роботи (або проект)
Наказ
про
розподіл
педагогічного
навантаження (або проект)
Забезпеченість педагогічними кадрами та
техперсоналом
Наявність колективного договору

Всього: (бали)
II.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧН[А БАЗА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Будівлі, які потребують капітального
ремонту
перебувають в аварійному стані
Проведення ремонтних робіт у закладі
освіти:
капітального
поточного
Потреба закладу освіти у проведенні
ремонтних робіт:
капітального
поточного
Стан дахів
Потребує ремонту
Стан інженерних комунікацій:
водопостачання
тепломережа
каналізація
Потребують заміни інженерні комунікації:

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

водопостачання
тепломережа
каналізація
Опалення .‘централізоване
власна котельня
Підготовка котелень до опалювального
сезону
Види котлів:
газові
твердопаливні
електричні
Потребують заміни:
газові
твердопаливні
електричні
Наявність заходів з підготовки теплового
господарства до зими та їх фактичне
виконання.
Готовність будівель, приміщень до роботи
в зимових умовах:
стан покрівлі
водозливне обладнання
внутрішньо-будинкові системи опалення
фасади, відмостки
Наявність укладених договорів за послуги
водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
стан розрахунків за послуги і енергоносії
Запровадження енергозберігаючих
технологій:
замінено вікон (вказати кількість)
потрібно замінити (вказати кількість)
замінено дверей (вказати кількість)
потрібно замінити (вказати кількість.
Наявність:
пандусу
кнопки виклику
Підключення до мережі Інтернет, Wi-Fi
Швидкість широкосмугового доступу до
Інтернет
до 10 Мбіт/с
від 10 до 30 Мбіт/с
від ЗО до 100 Мбіт/с
100 і більше Мбіт/с
Наявність технічних засобів навчання
(ТЗН): інтерактивні дошки, мультимедійні
проектори, плазмові панелі, комп’ютери,
комп’ютерна техніка), тощо

18. Оформлення куточка державної символіки.
19. Наявність та стан бібліотеки, читального
залу, книгосховища

Всього: (бали)
III.

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ЯКІСНОГО ХАРЧУВАННЯ

1. Матеріально-технічний стан харчоблоку
2. Відповідність обідньої зали санітарногігієнічним вимогам
3. Впровадження системи НАССР
4. Наявність перспективного
чотиритижневого меню, відповідно до
норм постанови КМУ від 24.03.2021 № 305
5. Організація питного режиму

Всього: (бали)
IV.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

медичного
пункту
1. Облаштування
(медичний кабінет, процедурна, ізолятори)
2. Забезпечення медичним обладнанням та
медикаментами
3. Забезпечення медичними працівниками
відповідно до штатного розпису (лікарями
та медичними сестрами)
4. Наявність та ведення основної медичної
документації
5. Виконання календаря профілактичних
щеплень
6. Відсоток провакцинованих від СОУГО
працівників
7. Виконання Законів України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» та
«Про
забезпечення
санітарного та
епідемічного благополуччя населення» з
метою попередження спалахів інфекційних
захворювань в закладах освіти
8. Стан проходження медичного огляду
працівниками та наявність ОМК №1
умов
дезінфекції
в
9. Дотримання
приміщеннях закладів освіти

Всього: (бали)
V.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

1. Стан пришкільної території (огородження ,
благоустрій, озеленення)
2. Наявність та стан ігрових майданчиків
(наявність інвентарю, стан обладнання)

3. Наявність
та
стан
спортивних
майданчиків,
спортивного
залу
(забезпечення
інвентарем,
стан
обладнання)
4. Санітарно-гігієнічний стан навчальних,
класів,
лабораторій,
майстерень,
(укомплектування
навчальним
обладнанням, забезпечення шкільними
меблями, їх відповідність зросту і віку,
маркування)
5. Обладнання санвузлів
6. Облаштування дошкільних груп згідно
вимог (наявність приміщень, забезпечення
меблями, обладнанням)
7. Наявність та стан актового залу, музичної
зали
8. Стан водопровідно-каналізаційної мережі,
(забезпечення
холодною та гарячою
проточною водою приміщень)
9. Стан системи освітлення та вентиляції
(відповідність рівнів штучного освітлення,
встановлення
захисних
плафонів,
вентиляційних решіток тощо)
10. Стан санітарно-побутових приміщень (їх
відповідність вимогам, достатня кількість
приладів, наявність умов для дотримання
правил особистої гігієни дітьми та
персоналом)
11. Стан пансіону (інтернату) (відповідність
площі
приміщень
кількості
дітей,
забезпечення
твердим
та
м’яким
інвентарем)
12. Облаштування лазні, банно-прального
комплексу (забезпечення обладнанням,
дотримання поточності технологічного
процесу, своєчасність заміни постільної
білизни)
13. Забезпечення мийними і дезінфекційними
засобами.

Всього: (бали)
VI.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1 . Наявність документації з питань пожежної

та техногенної безпеки (наказів про
призначення відповідальних осіб за
забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, посвідчень про проходження
навчань з питань пожежної безпеки,
журналів реєстрації інструктажів з питань
пожежної
та
техногенної
безпеки,
інструкцій з пожежної безпеки в
приміщеннях, планів евакуації, тощо).
2. Наявність протоколів замірів опору
ізоляції і перевірки спрацювання апаратів
захисту електричних мереж від короткого
замикання, актів перевірки пристроїв
захисту від прямих попадань блискавки та
вторинних її проявів.
3. Наявність і стан систем протипожежного
захисту,
вогнегасників, внутрішніх
пожежних кранів, джерел зовнішнього
протипожежного
водопостачання,
просочення
дерев’яних
конструкцій
покрівлі вогнетривким розчином, тощо.
4. Стан пожежної безпеки (виконання заходів
запропонованих приписами про усунення
порушень вимог пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту, складених
за результатами проведення попередніх
заходів державного нагляду (контролю)).

Всього: (бали)
VII.

Виконання попередніх пропозицій

1 . Виконання попередніх пропозицій

Всього: (бали)

Всього: (бали)
VIII
1.

Пропозиції комісії до виконання:
Управління освіти і науки облдержадміністрації:

2. Рівненська обласна рада:

3. ГУ ДСНС України в Рівненській області:

4. Управління охорони
адміністрації:

здоров’я

Рівненської

обласної

державної

5. Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області:

6. Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в

Ріівненській області:

Висновок комісії про готовність закладу освіти до 2021/2022 навчального року:

Голова комісії:

Марина ПАШКОВСЬКА

Заступник голови комісії:

Ірина ОСТАПЧУК

Члени комісії:
Тамара БАЛАУШКО

Сергій БЕРНАДСЬКИЙ
Юрій ГРИЦАК
Руслан ГОРДІЙЧУК
Сергій ДЕНИСЮК
Григорій ДУХАНОВ
Руслан КАСЯНЧУК
Лариса КОЗАК
Тамара КОНДРАТИШИНА
Юрій НІЛАБОВИЧ
Тарас ПАТІЙ
Володимир ПЕТРЕНЧУК
Василь РОМАШ
Людмила Я ЦЕНЯ
Директор закладу освіти:

Начальник управління

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

