
АКТ 
прийому готовності 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської 
ради Харківської області 

(найменування закладу освіти) 
до нового 2021 / 2022 навчального року 

Повна назва закладу освіти Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Харківської 
міської ради Харківської області 

Повна адреса 61064, м. Харків, вул..Ю.Паращука, буд. 61_ 
Телефони 370-51-66_ 
Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти 
Ляпунова Ольга Василівна 

Відповідно до наказу адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 
30.07.2021 № 198 «Про підготовку закладів освіти Новобаварського району до 2021/2022 
навчального року», наказу Управління освіти адміністрації Новобаварського району 
Харківської міської ради від 09.08.2021 № 98 «Про склад комісії з перевірки готовності 
закладів освіти Новобаварського району до 2021/2022 навчального року» перевірку 
проводила комісія у складі: 
Голова комісії - начальник Управління освіти адміністрації Новобаварського району 
Харківської міської ради Світлична О.Ф. 
Члени комісії: 
- Рослякова О.С. - начальник господарчої групи Управління освіти адміністрації 
Новобаварського району ХМР; 
- Примак О.В. - начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Новобаварському 
району Харківської міської територіальної громади Харківського районногоуправління ГУ 
ДСНС України у Харківській області; 
- Юрченко М.В. - головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та 

організації розслідування спалахів Управління державного нагляду Харківського району; 
- Баранов В.М. - провідний спеціаліст відділу державного контролю Управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини, державний інспектор, державний 
ветеринарний інспектор; 
- Тесленко Т.Р. - технік - технолог КП «Комбінат дитячого харчування»; 
- Ляпунова О.В. - директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 
Харківської міської ради Харківської області; 
- Кравченко І.Я. - голова ПК Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№28 Харківської міської ради Харківської області; 

Комісія встановила : 
1. У 2021/ 2022 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 767 учнів (25 класів). 

2. Наявність документації відповідно до діючої номенклатури справ: 
2.1. Проект плану роботи закладу на 2021/2022н.р. у наявності 
2.2. Навчальний план (типова освітня програма) у наявності 
2.3. Книги наказів у наявності 
2.4. Алфавітна книга обліку учнів у наявності 
2.5. Книга обліку руху учнів у наявності 
2.6. Звіт керівника закладу у наявності 
2.7. Звітна документація щодо використання благодійної допомоги у наявності 
2.8. Розклад занять у наявності 
3. Списки дітей та наявність відповідної документації для формуванн^(вказати кількість 
класів та кількість дітей у кожному класі за літерами): 
1-хкл.- 2 класи: 1-А - 34 учня, 1 -Б — 33 учня 



10-х кл,- 2 класи: 10-А - 28 учнів, 10-Б - 26 учнів 

4.3абезпеченість закладу кадрами, забезпечено . 
Молоді фахівці _відсутні 
Наявність вакансії вчитель англійської мови - 1 ставка, вчитель географії - 1 ставка 

5. Стан підготовки навчальних приміщень закладу освіти: 
5.1. Навчальні кабінети 24, кабінет ГПД ^ 
5.2. Бібліотека. 

Наявність та стан приміщень та їх призначення: у наявності основне приміщення та 
книгосховище, стан задовільний 
5.3. Спортивна зала. 

Наявність та стан приміщень та їх призначення: спортивна зала - 213,2 м2, мала спортивна 
зала-94,55м2, роздягальня - -1, методичничний кабінет з фізичного виховання-1, стан 
задовільний 

Наявність обладнання, його технічний стан: 
Ворота футбольні з сіткою -2, стан задовільний. 
Турнік - Брусья - 6, стан задовільний. 
Канат - 2, стан задовільний. 
Шведська стінка - 6, стан задовільний. 
Стійки волейбольні з сіткою - 1, стан задовільний. 
Щити баскетбольні,- 6, стан задовільний. 
Мати_- 3, стан задовільний. 

5.4. Навчально-виробничі майстерні майстерня - 70,7 м2, стан задовільний _ _ _ 
5.5. Наявність відповідної дозвільної документації на проведення занять в майстернях, 
кабінетах фізики, хімії, інформатики, «Захисту України», в спортзалі: акти випробовування 
від 12.08.2021 №1, акти-дозволи на роботу в кабінетах._ 

6. їдальня. 
Кількість місць 96, 16 столів по 6 місць 
Забезпечення технічним обладнанням та його технічний стан Обладнення: холодильники - 2 
у задовільному стані, морозильна камера - 1 у задовільному стані, шафа розжарювання - 1 
у задовільному стані, електрична плита - 1 у задовільному стані, бойлер - 1 у задовільному 
стані, електрична плита - 1 у задовільному стані, секція лінія самообслуговування-1, стан 
задовільний, електросковорода-1, стан задовільний. 
забезпеченість посудом та його стан забезпечено у повному обсязі, стан задовільний, 
створення умов для миття рук дітей та персоналу рукомийники для учнів-3, рукомийник 
для персоналу - 1, стан задовільний 
стан меблів столи, стільці, шафа у наявності _ _ _ _ _ 
умови для зберігання продуктів обладнана шафа для зберігання хліба, для сипучих 
продуктів, овочів обладнані полиці, стан задовільний 

7. Медичний кабінет 
стан обладнання задовільний 

відповідність забезпечення кабінету санітарно-гігієнічним вимогам відповідає 
вимогам 
8. Стан туалетних кімнат, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам туалети для учнів - 4, 
стан задовільний, туалет для персоналу - 1, стан задовільний. 
9. Стан території 
загальний санітарний стан та естетичність облаштування (газони, квітники, дерева тощо) стан 
території задовільний, облаштовано квітники, здійснено покіс трави на газонах 
стан спортивних майданчиків: 
Тенісний стіл -3 у задовільному стані. 



Ворота футбольні (великі) - 2 у задовільному стані. 
Ворота футбольні (малі) - 2 у задовільному стані. 
Щити баскетболні - 8, потребують реконструкції. 
Столи для армреслінгу-3 у задовільному стані 
Майданчик «Х^огк-оиі:» 1 у задовільному стані. 
Обладнання пофарбовано. 
стан майданчиків для збирання сміття стан задовільний _ 
стан огорожі огороджено школу парканом, стан задовільний . 
10. Стан будівлі 
цоколь, відмостка відремонтовано, у задовільному стані 
місце та обладнання теплопункту у задовільному стані, акт у наявності 
Фасад у задовільному стані, пофарбовано ; У,::" .. -
стан надвірних будівель тир, у задовільному стані, заплановано ремонт 
стан покрівлі у задовільному стані 
11. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів,установ та організацій системи освіти 
України» 
наявність акту перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення у наявності 
виконання робіт щодо обробки вогнетривким розчином горищ та дерев'яних конструкцій 

оброблено, акт виконаних робіт від 19.10.2020 
наявність вогнегасників у відповідності до норм, своєчасність їх повірки _45 вогнегасників, 
45 - повірені 12 серпня 2021 р. 
стан шляхів евакуації, обладнання їх у відповідності до норм обладнано відповідно до норм, 
таблички в наявності, стан освітлення задовільний. 
наявність планів евакуації у наявності на кожному поверсі _ _ _ _ _ 
стан пожежних рукавів задовільний > 
Інші 
заходи 
12. Стан освітлення задовільний _ _ _ 
У навчальних кабінетах задовільний _ _ _ _ _ 
В інших приміщеннях задовільний _ _ _ _ 

13. Наявність та стан технічних засобів навчання: 

Назва обладнання Загальна кількість Технічний стан Примітки для 
зауважень 

Телевізори 14 задовільний 6 на списання 

Мультимедійне 
обладнання 

4 задовільний 

Комп'ютери 12 задовільний 

Принтери 16 задовільний 

Ксерокси 2 задовільний 

БФП 12 задовільний 

Ноутбуки 42 задовільний 



14. Виконання правил безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 
Наявність інструкції з ОП та ТБ, журналів реєстрації інструктажів у наявності 

Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з ОП наказ від 
05.08.2021 № 146, відповідальний-Третьякова О.П. заступник директора з НВР 
15. Наявність документації (актів) готовності тепломережі до опалювального сезону 
у наявності , 
16. Виконання плану проведення поточних та капітальних ремонтів за кошти бюджету 
капітальний ремонт кабінету хімії, капітальний ремонт покрівлі (250 м.кв.)_ 
За благодійну допомогу проведено фарбування внутрішніх та зовнішніх дверей школи, 
фарбування сходів, стін: у майстерні, коридорі II поверху, капітальний ремонт кабінетів: №3, 
№10, №18, покрито лаком панелі у коридорах і на східцевих маршах 2-4 поверхів, 
пофарбовано металеві конструкції на будівлі школи, ворота, паркан з боку вул. 
Цехівської. 

17. Висновки та рекомендації членів комісії: 
Начальник Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської 
ради 

Начальник господарчої^групи Управління освіти адміністрації Новобаварського району ХМР 

"V 
Начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Новобаварському району 
Харківської міської територіальної громади Харківського районногоуправління ГУ ДСНС 
України у Харківській області 

Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування 
спалахів Управління державного нагляду? Харківського г району 

Провідний спеціаліст відділу державного контролю Управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини, державний інспектор, державний ветеринарний 
інспектор 

ехнік - технолог КП «Комбінат дитячого харчування» 

Інших членів комісії: 



Рекомендації: 

^ Є С / І.,/ -

18. ЗАГАЛЬНИМ ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
ОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 

м.п. 

м.п. 

Члени комісії 

м.п. 
(підпи0) 

Світлична О.Ф. 

Рослякова О.С. 

Примак О.В. 

Юрченко М.В. 

Баранов В.М. 

Тесленко Т.Р. 

Ляпунова О.В. 

Кравченко І.Я. 


