
    
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
“_03_”_____08_______2021р.                                                         № 236 

 

 

Про вивчення стану готовності закладів  

освіти обласного підпорядкування до  

нового навчального 2021/2022 року,  

у тому числі з урахуванням заходів  

реформи шкільного харчування 

 
 
 На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації 

від  28.07.2021 № 870-р «Про підготовку закладів освіти області до нового 

навчального року з урахуванням заходів реформування шкільного харчування та з 

метою забезпечення дотримання вимог за організацією безпечного та якісного 

харчування, а також належної та своєчасної підготовки закладів освіти, що 

фінансуються з обласного бюджету, до нового 2021/2022 навчального року: 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад комісійної робочої групи щодо вивчення стану готовності 

закладів освіти до нового навчального року, у тому числі з урахуванням заходів 

реформи шкільного харчування, які фінансуються з обласного бюджету, що 

додається. 

1.2. Графіки вивчення стану готовності закладів освіти до нового 

навчального року, у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного 

харчування, які фінансуються з обласного бюджету, що додаються. 

1.3. Пам’ятку щодо вивчення стану готовності закладів освіти до нового 

навчального року, у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного 

харчування та  акт прийому готовності закладу, що додаються. 

2. Комісійній робочій групі з вивчення стану  готовності закладів освіти до 

нового навчального року, у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного 

харчування, що фінансуються з обласного бюджету: 

2.1. З 09.08.2021 до 13.08.2021 здійснити  виїзди, відповідно до графіків,  

2 



що додаються.  

2.2. Упродовж вересня – жовтня  провести  моніторинг впровадження 

реформи шкільного харчування у  закладах освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету. 

 3. Керівникам закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, 

керуватися відповідним примірним актом прийому готовності закладу освіти до 

нового навчального року, що додається. 

    4. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості 

освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області». 

      5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –

начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Періус Н.В. 

 

 

 

Директор Департаменту                                                              Людвига ЦУРКАН                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 

                                            облдержадміністрації    
                             

                                                         03.08.2021 № 236 
 

СКЛАД 

комісійної робочої групи щодо вивчення стану готовності закладів освіти до 

нового навчального року, у тому числі з урахуванням заходів реформи 

шкільного харчування, які фінансуються з обласного бюджету  

Людвига  

 ЦУРКАН  

директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації,  

голова робочої групи 

Надія  

ПЕРІУС 

 заступник директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації, 

заступник голови робочої групи 

 Члени робочої групи: 

Наталія  

ГОПКО 

в.о. генерального директора Державної 

установи «Чернівецький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров'я України»                  

(за згодою) 

Оксана  

ГРИНЮК 

заступник директора Департаменту - 

начальник управління освіти та цифрової 

трансформації Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Яна  

ТИХОХІД 

начальник управління науки та інновацій 

Лілія  

БУРЧЕНКО 

начальник відділу професійної  

освіти та ліцензування 

Марина 

ВАСИЛЬЧУК 

начальник відділу інклюзивної та 

позашкільної освіти 

 

Тетяна  

БУРЛАКА 

завідувач відділу епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та профілактики 

неінфекційних хвороб Державної установи 

«Чернівецький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров'я України» (за згодою) 

Світлана 

 ПРІНЬКО 

директор Навчально-методичного центру 

якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області               

(за згодою) 

Андрій заступник директора Навчально-



 ВОВК методичного центру якості освіти та 

координації господарської діяльності 

навчальних закладів області 

 (за згодою) 

Василь  

ПАВЛЮК 

заступник начальника управління медичної 

допомоги населенню Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

В’ячеслав  

ЧЕРНЯВСЬКИЙ 

начальник відділу санітарно-

епідеміологічного нагляду та організації 

розслідування спалахів Управління 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області (за згодою) 

Іван  

ШАМБРА 

начальник відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Головного управління ДСНС 

України в Чернівецькій області (за згодою) 

Юрій 

СТІНСЬКИЙ 

 

провідний фахівець Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області 

Лілія 

ІЛКУ  

 

завідувач відділу Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області»  

Валентина 

ГЕРЧУК  

 

провідний фахівець Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області 

Степан  

ЩЕРБАНОВИЧ 

 

провідний фахівець Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області 

Валентина 

ШЕВЧУК 

методист Навчально-методичного центру 

якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                        



            

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 

                                             облдержадміністрації   
                                      03.08.2021 № 236 

 

Графік 

вивчення стану готовності закладів освіти до нового навчального року, у 

тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного харчування, які 

фінансуються з обласного бюджету 

 

№ 

з/п 

Назва закладу Дата  

проведення 

1 
Ставчанський професійний ліцей 

09.08.21 

2 
Глибоцький професійний ліцей 

09.08.21 

3 
Сокирянське вище професійне училище 

09.08.21 

4 
Вище професійне училище № 24 м. Заставна 

09.08.21 

5 
Кельменецький професійний ліцей 

09.08.21 

6 Вижницький коледж прикладного мистецтва  ім. В. 

Ю. Шкрібляка 

10.08.21 

7 Державний вищий навчальний заклад  

«Чернівецький індустріальний коледж» 

11.08.21 

8 Державний вищий навчальний заклад  

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

11.08.21 

9 Педагогічний коледж  Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

11.08.21 

10 
Сторожинецький лісовий коледж 

10.08.21 

11 Державний вищий навчальний заклад  

«Чернівецький транспортний коледж» 

11.08.21 

12 Державний вищий навчальний заклад  

«Чернівецький політехнічний коледж» 

11.08.21 

13 Чернівецький державний комерційний технікум 11.08.21 

14 Комунальний заклад «Оршівський дитячий будинок 

санаторного типу» 

12.08.21 

15 Комунальний заклад «Вижницька спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів художньо-

естетичного циклу імені Назарія Яремчука» 

10.08.21 

16 ОКНЗ «Буковинський ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою» 

05.08.21 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Комунальний загальноосвітній навчальний заклад 

«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний 

центр №1» 

12.08.21 

18 КЗ Хотинська спеціальна школа № 1 06.08.21 

19 Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна 

школа №4» 

12.08.21 

20 Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа №3» 

12.08.21 

21 Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат 

II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів «Багатопрофільний ліцей для 

обдарованих дітей» 

12.08.21 

22 Комунальний заклад «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «РОДИНА» 

12.08.21 

23 Карапчівська спеціальна ЗОШ-інтернат                          10.08.21 

24 КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання «Юність Буковини» 

13.08.21 

25 КЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської 

молоді» 

13.08.21 

26 КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

13.08.21 

27 КЗ «Чернівецький обласний центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» 

13.08.21 

28 КЗ «Чернівецький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» 

13.08.21 

29 Буковинський центр мистецтв м.Вижниця 10.08.21 



                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 

                                             облдержадміністрації    
                                       03.08.2021 № 236                       

                                                                                      

 

Пам’ятка  

щодо вивчення стану готовності закладів освіти до нового навчального року, 

у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного харчування, які 

фінансуються з обласного бюджету 

 

 

1. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонтів. 

2. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для 

сміттєзбиральників, квітників, огорожі, підсобних споруд, спортивних 

майданчиків, флагштока для прапора). 

3. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної 

експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени 

та навесні) актів обстежень будівель. 

4. Наявність документів з інвентаризації нерухомого майна, що перебуває на 

балансі закладів освіти, із занесенням до Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності, державні акти на право постійного користування відведеними 

земельними ділянками. 

5. Підготовка матеріально-технічної бази закладів освіти та учнівських 

гуртожитків до роботи в новому 2021/2022 навчальному році. 

6. Підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону 

відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального 

періоду,  затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та 

Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008                        

№ 620/378 (наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи; 

відсоток встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей.). 

7. Організація роботи з охорони праці (наказ по закладу про призначення 

відповідального за організацію роботи з охорони праці, призначення 

відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах, 

правильність оформлення протоколів про проведення навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці). 

8. Відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності кабінетів 

фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни та інших кабінетів. Стан 

готовності до освітнього процесу майстерень для проведення занять з технічних та  

обслуговуючих видів праці. 

9. Відповідність вимогам  охорони праці та безпеки життєдіяльності 

спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність 

кріплення та надійність експлуатації. 

10. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта 

перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно 



підтвердженого допуску до роботи в електрика і співробітників, які працюють з 

електроустановками. 

11. Виконання вимог «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2004 № 1417, зі змінами, 

«Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 

974. Наявність і стан протипожежного обладнання. 

12. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. 

Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників. 

13. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями 

та посудом, санітарний стан, умови для миття рук. 

14. Модель організації харчування (безпосередньо закладом, кейтеринг, 

комунальне підприємство, орендований харчоблок приватним підприємцем). 

15. Спосіб харчування (стандартне меню, шведський стіл, 2-3 меню на вибір, 

напівфабрикатна лінійка, буфет-роздаткова, буфет, вендингові автомати). 

16. Впровадження системи НАССР (так/ні). 

17. Осучаснення матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень 

(перелік що зроблено, придбано, вартість/ тис.грн).  

18. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних 

працівників на 1 ПК).  

19. Дотримання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної  

хвороби (COVID-19)». 

20. Дотримання Санітарних регламентів дошкільної та загальної середньої 

освіти. 
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                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 

                                            облдержадміністрації    
                                      03.08.2021 № 236  

                       
АКТ  

прийому готовності  

_______________________________________________________ 
 (найменування закладу освіти) 

  до  нового   /   навчального року 

 

Повна адреса _____________________________________. 

Телефон _________________________________ .  

Прізвище, ім’я, по батькові керівника   

_________________________________________________  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

«_08_» травня 2020 р. № 167  перевірку проводила комісія в складі:  

____________________                       

 ___________________  

 ___________________ 

____________________ 

____________________ 

  

Комісією встановлено:  

  

 У 20__/ 20__ навчальному році в закладі освіти буде навчатися ___ груп, 

_______ учнів, ______слухачів.  

  

 Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік 

___________________________________________________________  

 

Стан та якість ремонту приміщень:  

капітального  

поточного  . 

Хто виконував роботи з ремонту будівель   

 

Стан території та її площа    

  

 

Кількість і стан допоміжних споруд   

  

 

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан   

  

 

Огорожа навколо території закладу освіти та її стан   

  



 

  

Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан   

  

 

Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:  

 

Кабінети 

(лабораторії) 

К

і

л

ь 

к

і

с

т

ь 

Укомплектовано 

навчальним 

обладнанням 

відповідно до Переліку 

навчально-наочних 

посібників і 

навчального 

обладнання 

Наявність 

перспективного 

плану 

обладнання 

кабінету 

Наявність правил 

безпеки і пам’яток 

для кабінетів, їх 

виконання 

повністю частково є немає 

Біології, 

фізики, хімії  

тощо, 

Суміщені 

(комбінован

і)  

            

 

 

Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:  

 

Вид майстерень 

Площ

а, 

кв. м 

Кіль-

кість 

робочи

х місць 

Наявність 

обладнання 

та 

інструмента 

за нормою 

Тип 

підло

ги 

Освітле-

ність 

Наявність 

актів 

перевірки 

(електрозах

ист, 

вентиляція) 

З обробки 

металу та 

деревини  

З обробки  

харчових 

продуктів  

З обробки 

тканини інші  

             

 

  

Наявність методичного кабінету   

 

Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників   



 

Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання  

  

№ 

з/п 
Назва ТНЗ Кількість Справні Несправні 

  Комп’ютери  та комп’ютерна техніка  

Магнітофони 

Телевізори  

Радіовузол  

Мовна лабораторія  

Пристрій для зашторювання  

Екрани  

Інші пристрої  

        

 

  

Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами  

  

 

Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки   

  

 

Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) ______________.  

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм    

  

 

Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць , забезпеченість та стан 

меблів  ,  

забезпеченість технологічним обладнанням   , санітарний стан 

 , умови для миття рук  .  

Наявність проточної води: холодної  , гарячої 

 . 

 

Організація питного режиму  .  

 

Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний 

контроль за станом здоров’я учнів, слухачів  .  

 

Наявність і стан бібліотеки    

 

Фонд підручників, посібників  , художньої літератури , періодичних 

видань  .  

 

Забезпеченість підручниками за предметами  .  



 

Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами   

 . 

 

Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення   

 . 

 

Наявність і стан протипожежного обладнання: 

протипожежні щити  ; 

вогнегасники  ; 

блискавкозахист  ; 

пожежні водойми (гідранти)  ; 

пожежні рукави  ; 

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації   

 . 

 

Стан покрівлі  . 

 

Наявність і стан інженерних комунікацій: 

водопостачання  ;  

газопостачання (електропостачання)  ;  

каналізація  .  

 

Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну   

 . 

 

Наявність підсобного господарства та його стан   

 . 

 

Наявність гуртожитку та його стан   

 . 

 

 

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього 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 (лабораторіях) тощо)   

 . 

 

Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер 

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

 . 

 

 

Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом   

 . 



 

Наявність та реєстрація колективного договору   

 . 

 

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: 

 . 

 

 

Голова комісії     підпис   

Члени комісії:  

    прізвище  

      підпис       прізвище  

      підпис       прізвище  

      підпис       прізвище  

 

 

 

Примітки:  
 Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник 

обов’язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — 

залишається в закладі освіти.  

 



ТАБЛИЦЯ 

термінів перевірки обладнання і захисних засобів 

 

№ 

з/п 

Назва обладнання і захисних 

засобів 
Терміни, форма перевірки 

1  

  

2  

 

3  

  

4  

  

5  

  

 

 

6  

    

7  

  

 

8  

  

 9  

  

  

10  

   

11  

  

12  

  

13  

  

14  

Вогнегасники  

  

Опір ізоляції електромережі  

  

Стан заземлення  

  

Манометри в котельні  

  

Драбини (стрем’янки) дерев’яні  

  

 

 

Електродвигуни  

  

 Електровимірювальні прилади  

  

 

Котли водогрійні всіх систем  

  

 Опалювальні системи  

  

  

Питна вода (кулер)  

   

Випробування спортивних  снарядів  

і  обладнання  

Обладнання  майстерень, 

лабораторій  

Чищення електроламп від пилу  

  

Чищення скла вікон  

1 раз на рік, указати дату (Наказ МВС 

від 15.01.2018  № 25)  

Один раз на два роки, протокол заміру 

(Правила пожежної безпеки в 

Україні)  

Один раз на два роки (Правила 

пожежної безпеки в Україні)  

1 раз на 6 місяців (п.7.1.35 НПАОП 

0.00-1.30-01)  

1 раз на рік, після ремонту і перед 

установкою (додаток 1, 2 Правил 

технічної експлуатації 

електроустановок споживачів)  

1 раз на 2 роки з встановленням 

клейма (НПАОП 0.00-1.30-01)  

Після закінчення опалювального 

сезону та після ремонту (НПАОП 

0.00-1.11-98)  

Перед пуском та після ремонту (п.8 

розділу 13 НПАОП 0.00-1.1198)  

Повинна мати температуру не менш 

як +8 і не більш як +20ºС (ДСанПіН 

5.2.2.008-01)  

Перед початком навчального року, 

складається акт  

Перед початком навчального року і 

після ремонту, складається акт  

1 раз на квартал або при забрудненні  

 

2 рази на рік  

 

2 рази на рік  

 

 

 

 

 

 


