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Шановний В Італіє!

На Ваш інформаційний запит (Реєстр. № ЗПИ-974 від 09.12 2019) щодо 
функціонування Одеської загальноосвітньої школи № 30 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області (вул. Чорноморського Козацтва, 175) 
департамент освіти та науки Одеської міської ради згідно інформації 
комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси», яка 
здійснює фінансово -  господарський . супровід зазначеного закладу, надає 
наступну інформацію в межах компетенції.

1. Надаємо копію Акту перевірки готовності Одеської ЗОШ № 30 до 
нового навчального 2019 -  2020 року (додається).

2. Адміністрація Одеської ЗОШ № 30 при складанні кошторису 
видатків на 2019 рік внесла проведення капітального ремонту фасаду (лист 
від 21.08.2018 № 656), заміну вікон на енергозберігаючі у роздягальнях 
спортивного залу та сходових майданчиках (лист від 21.08.2018 № 657), 
підлоги спортивного залу (лист від 21.08.2018 № 658), підлоги коридорів І 
поверху (лист від 21.08.2018 № 659), приміщення для облаштування 
спортивної зали для учнів початкової школи (лист від 21.08.2018 № 660) до 
Проекту бюджету м. Одеси по галузі «Освіта». Але, доведеним бюджетом на 
2019 рік заплановані заходи з капітального ремонту по закладам освіти, які 
потребують проведення першочергових, протиаварійних робіт. Асигнування 
на виконання зазначених робіт не передбачено.

Разом з тим у 2018 році в Одеській ЗОШ № 30 були проведені 
капітальні ремонти на загальну суму 2 290 340,97 грн., а саме:
- капремонт по влаштуванню АПС;
- виготовлення проекту на влаштування АПС;
- капремонт по переносу електрощитової;
- капремонт евакуаційного виходу;



- капремонт харчоблоку;
- поточний ремонт коридору після вагонки;
- поточний ремонт по встановленню блискавко захисту;
- поточний ремонт покрівлі.

За поданням адміністрації Одеської ЗОШ № ЗО в Проект бюджету по 
галузі «Освіта» на 2020 рік внесено проведення капітального ремонту 
фасаду, евакуаційного виходу з II поверху старої будівлі, малої спортивної 
зали, підлоги спортивної зали, заміна віконних блоків на металопластикові, 
підлоги І поверху. Комунальна установа на підставі кошторису наданого 
закладом внесла вищезазначені- види капітальних ремонтів в проект 
кошторису на 2020 рік. При наявності фінансування у 2020 році всі види 
ремонтних робіт для Одеської ЗОШ № 30 будуть виконані.

3. Шкільні туалети побудовані у 2006 році за рахунок коштів бюджету 
міста, проект яких був узгоджений з відповідними структурами. У зв’язку з 
тим, що туалет спільний для учнів 1-11-х класів, двері в кабінках не 
встановлювались В туалеті для дівчат є окрема кабінка з дверима.

Станом на 10.12.2019 року туалет в робочому стані -  працює витяжна 
система, зливні бачки та крани замінені на нові влітку 2019 року.

4. Приміщення харчоблоку школи капітально відремонтовані у 2018 
році (замінена електропроводка, система водопостачання, теплопостачання 
та каналізації, установлені 3 електробойлери для нагрівання води, замінено 
облицювання панелей та підлоги керамічною плиткою, установлено нову 
витяжну систему), забезпечено технологічним обладнанням (2 електроплити, 
електросковорідка, тістоміс, електром’ясорубка, пекарська шафа, 
холодильник).

Замовлення на закупівлю електроплити, пекарської шафи та 
холодильника (від 21.08.2018 № 663) надано через збільшення об’ємів 
виробництва (збільшення кількості дітей). Але у 2019 році фінансування на 
придбання вищезазначеного обладнання не надходило. Комунальна установа, 
на підставі наданого закладом кошторису на 2020 рік, внесла придбання 
обладнання для Одеської ЗОШ № ЗО в проект бюджету на 2020 рік. При 
наявності фінансування у 2020 році обладнання буде придбано.

Станом на 11.12.2019 року харчоблок працює в повноцінному режимі. 
Послуги з організації харчування надає ТОВ «Фабрика смаку», як 
переможець тендерних торгів.

5. Над створенням громадської організації батьків учнів школи, її 
реєстрацією та відкриттям розрахункового рахунку для залучених 
добровільних благодійних внесків для розвитку школи працює ініціативна 
група батьків учнів.

6. Протягом 2017-2018 років з бюджету міста на потреби забезпечення 
пожежної безпеки в Одеській загальноосвітній школі № 30 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області витрачені кошти та виконані наступні 
роботи: установлено автоматичну протипожежну сигналізацію із системою 
оповіщення людей про пожежу, обладнано систему блискавко захисту 
будівлі школи, оброблено вогнезахисним розчином дерев’яні перекриття 
горища, перенесено електрощитову у безпечне місце з установкою



спеціальних дверей, побудовано запасний евакуаційний вихід з третього 
поверху будівлі, побудовано пожежне водоймище об’ємом 120 куб.м, 
здійснюється технічний нагляд за системою пожежної сигналізації, 
виконується перевірка та перезарядка вогнегасників (в наявності 51 
вогнегасник, що відповідає нормам, остання перевірка - у липні 2019 року), 
здійснюється технічний нагляд за діючими електроустановками, 
заземлювачами (технічний звіт 26.02.2019 року), забезпечено працівників 
школи протигазами.

Укомплектовано згідно з вимогами та розміщено в доступному місці 
пожежний щит. Електрощитова забезпечена засобами захисту -  
діелектричними рукавицями, калошами.

У будівлі школи функціонують 4 виходи (1 центральний та 3 запасні 
евакуаційні) в задовільному стані, з відповідними вказівними знаками, не 
захаращені, відкриті під час освітнього процесу, на вікнах металеві грати 
відсутні, плани евакуації виготовлені відповідно до нормативних вимог, 
розміщені на видних місцях в коридорах та в кожному навчальному кабінеті.

Адміністрація Одеської ЗОШ № 30 пройшла навчання та перевірку 
знань з питань пожежної безпеки (директор, заступник директора, завідувач 
господарства), з учнями та працівниками школи систематично проводяться 
інструктажі по дотриманню правил пожежної безпеки, порядку дій у разі 
виникнення пожежі з реєстрацією у відповідних журналах (останній 
позаплановий інструктаж відбувся 05.12.2019), проводяться тренувальні 
евакуації з приміщень школи на випадок виникнення пожежі згідно з 
планами евакуації.

Г /

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич

Романова І.В.



АКТ
прийому готовності 

Одеської загальноосвітньої школи №301-ІН ступенів 
Одеської міськоїради Одеської області 

до 2019- 2020 навчального року

Складений “ 16“серпня 2019 року

Повна адреса: 65102. м. Одеса, вул. Ч о р н о м о р с ь к о г о  козацтва. 175 
Телефони: 097-223-43-98
Прізвище, імя, по батькові керівника закладу - Малииька Олена Ростиславівна

Відповідно до наказів Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 18.07.2019 
№ 244 «Про підготовку закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси до початку 2019/2020 навчального року», від 18.07.2019 № 245 «Про вивчення 
стану готовності закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 
до роботи у 2019-2020 навчальному році» перевірку проводила комісія у складі:

Голова комісії: Саідова ТЛ. - начальник територіального відділу освіти Суворовського
району департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Члени комісії:
Белоножко А.О. - директор КУ «Центр Фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району»: 
Малипька О.Р. -  директор Одеської загальноосвітньої школи № ЗО /-/// 
ступенів Одеської міської ради Одеської області:
Слєзко О.С. -  представник батьківської громадськості Одеської 
загальноосвітньої школи № ЗО 1-111 ступенів Одеської міської ради 
Одеської області:
Я р о в є н к о  Ж.О. -  штатний представник міської профспілки «Освітянин 
Одеси»:
Ключко С.М. - начальник Суворовського РВум. Одесі ГУ ДСНС 
України в Одеській області:
Майдапюк Н.О. -  головний спеиіаліст відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Одеського міського управління 
головного управління Деожпродспоживслужби в Одеській області: 
Каташинський О.1. -  головний спеиіаліст відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медииини Одеського міського управління 
головного управління Держпоодспоживслужби в Одеській області

Комісією встановлено:
1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним 

закладом певної ділянки адміністративного району - є.
2.Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої 

влада - е
3.Обладнано дня шести річок:

Спалень кімнат для відпочинку ̂  спортмайданчиків



4. Кількість:
Груп продовженого дня /, у них дітей ЗО:
Кімнат відпочинку

5. У 2019-2020 навчальному році в навчальному заклада буде навчатися 
20 класів, 510 учнів, з них у І зміну 16 класів, у П зміну 4 класи.
Середня наповнюваність 1-9 класів 26, 10-11 класів -  Ш

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік є_в 
наявності.

7. Стан та якість ремонту приміщень: 
капітального -  не проводився: 
поточного—задовільний.

8. Хто виконував роботи по ремонту будівель капітальні: не проводились: поточні: 
праиівники школи, батьки учнів.

9. Стан території та її площа задовільний. 2893 кв.м.. 
кількість дерев 26, у тому числі фруктових - 0, 
ягідних кущів -  квітників 10. теплшіяГоранжереяї -  О

10. Кількість і стан допоміжних споруд 1. задовільний.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан є в наявності, 
задовільний.

11. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан є в наявності, сітка рабиня, 
задовільно.

12. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика -  немає.
13.Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан:

спортивний майданчик 1472 мг (поле для гои у футбол, баскетбол, волейбол з гумовим 
покриттям, тренажери), задовільний.

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
Кабінети Кіль Укомплектовано навчальним Наявність Наявність правил

(лабораторії) кість обладнанням відповідно до перспективного безпеки і пам’я
тимчасового переліку плану обладнання ток для кабі-

кабінету тів ,їх виконання
Біології і укомплектовано Є Є
Фізика 1 укомплектовано Є Є

Комп’ютерний 1 укомплектовано Є Є

15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика
Майстерні Площа Кількість

робочих
місць

Наявність 
обладнання 

та інструментів 
за нормою

Тип
підлоги

Освітленість Електрозахист 
і вентиляція

немає - - - - - -

16. Наявність кабінету профорієнтації - немає
17. Наявність методичного кабінету- є
18. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників -  немає.
19. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання:



№
з/с

Найменування € в
наявності

3 них 
справних

Наявність пристрой для 
зберігання

1. телевізор 4 4 навчальні кабінети
2. комп’ютер 24 24 навч. каб., секрет., бібліот.
3. магнітофон 1 1 навчальні кабінети
4. принтер 11 11 секрет., заст.. дир., навчальні
5. відеомагнітофон 3 3 кабінети
6. інтерактивна дошка 2 2 навчальні кабінети
7. проектор 3 3 каб. інформат., каб. почат. кл. 

каб. біології, каб. почат. кл.

20.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами, 
спортивна зала 150 м2. забезпеченість інвентарем частково.
Наявність роздягалень та їх стан -  є в наявності для дівчат та хяопиів. задовільний. 
Наявність санвузлів та їх санітарний стан -немає.

21.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки -  немає.
22.Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) -  задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає, відповідно до норм і зростових груп -6 0  
одномісних парт і 60 стільиів для учнів 1-х класів.

23. Наявність їдальні або буфету: є в наявності їдальня. 
кількість посадочних місць -60.
забезпеченість та стан меблів -забезпечені, стан задовільний. 
забезпеченість технологічним обладнанням забезпечені в достатній кількості в 
робочому стані.
забезпеченість холодильним обладнанням забезпечені в достатній кількості в 
робочому стані. 
санітарний стан задовільний.
умови для миття рук задовільні, установлено З умивальники.
Наявність проточної води: холодної -  в наявності, гарячої -  в наявності 
(електроводонагрівачі -  3 иап.)

24.0рганізація питного режиму кулер, питна негазована вода «Аляска», угода з компанією 
«ШС Аквасервіс».

25. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: в наявності, медичний,
хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей -  медична сестра школи 
Бутковська Т.1.

26. Наявність і стан бібліотеки -  в наявності, задовільний.
27. Фонд підручників - 9060. художньої літератури - 11136. періодичних видань -  £. 

Забезпеченість підручників за предметами забезпечені.
28. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами -  забезпечені.
29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення -  в наявності.

Стан приміщення електрощитової -  задовільний.
наявність діелектричних засобів та дата останньої повірки -  в наявності гумові 
рухавші та галоші

30. Наявність і стан протипожежного обладнання: 
протипожежні щити -  ї ї



блискавко захист -  є в наявності:
пожежні водойми (гідранти) - є в  наявності водойма:
пожежні рукави -  немає:
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації -  є в наявності.

31. Стан п о к р ів л і -  задовільний.
32. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання -  від міських мереж згідно договору, задовільний:
газопостачання -  немає:
електропостачання -  в наявності, задовільний:
каналізація -  в наявності, задовільний.
Стан технічного поверху закладу, елеваторного, водомірного вузлів -  задовільний.

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному 
закладі -  є. задовільний.

34. Потреба підвезення дітей до навчального закладу: немає потреби.
35. Наявність підсобного господарства та його стан -  немає.
36. 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 
(лабораторіях) тощо) -  забезпечено.

37. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. 
Характер опалювальної системи (котельна, теплоцентраль, пічне), її стан -  котельня 
готова, стан -  задовільний.

38. Забезпеченість педагогічними кадрами та персоналом -  забезпечені.
39. Наявність та реєстрація колективного договору -  є. реєстраиія 22.10.2015 року.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року 
Одеська загальноосвітня школа № ЗО 1-111 ступенів Одеської міської ради Одеської 
області до 2019/2020 навчащібго р о к у  готова.

Т.Д.Саідова

А.О.Бєлоножко 
О.С.Слєзко 
Ж.ОЛровенко 
С.М.Ключко 
Н.О.Майданюк 
О.І.Катапшнський 

(ХР.Малицька

Голова комісії: 
Члени комісії:


