Міністерство освіти і науки України
Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О.Сухомлинського

АКТ

прийому готовності Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені
В.О.Сухомлинського до нового 2021 - 2022 навчального року

м. Олександрія, 2021 р.

Повна адреса Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників 39 - А.
Телефон 097-906-60-37.
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
Литвин Анатолій Васильович
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 15 липня 2021 року № 202-од «Про перевірку готовносгі
закладів освіти області до роботи у 2021/2022 навчальному році» перевірку проводила
комісія в складі:
Голова робочої групи - ТАБОРАНСЬКИЙ Володимир Петрович, заступник
директора департаменту - начальника управління професійно-технічної, фахової
передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
Заступник робочої групи - ПОДПЛЕТНЯ Розалія Станіславівна, головний спеціаліст
відділу професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти управління професійнотехнічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту
освіти і науки облдержадміністрації.
Члени робочої групи:
КІНДРАТ Яна Станіславівна, в.о.голови профспілкового комітету профспілкової
організації працівників коледжу (за згодою);
ГРИЦЕНКО Світлана Андріївна, начальник фінансово-економічного відділу
управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та фінансового
забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
ЛЯШЕНКО Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
НЕЇЗЖАЛА Наталія Олексіївна, заступник начальника відділу технічного нагляду за
капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ департаменту
освіти і науки облдержадміністрації;
САБАДАШ Галина Василівна, заступник начальника управління - начальник відділу
санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (за згодою);
СОКОРЕНКО Олена Сергіївна, начальник відділу професійно-технічної, фахової
передвищої, вищої освіти управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої
освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
ТИМКО Ольга Миколаївна, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти та фінансового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
ЧЕРНЕНКО Олена Михайлівна, начальник управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області (за згодою);
ШУЛЬЖЕНКО Вікторія Вадимівна, фахівець І категорії централізованої бухгалтерії
департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
ЯНКУЛ Світлана Павлівна, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та
фінансового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

1. У 2021/2022 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися 18
навчальних груп, всі у першу зміну.
2. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік - в
наявності.
3.
Стан та якість ремонту
приміщень: капітального - не проводився,
поточного - проведений в повному обсязі.
Хто виконував роботи з ремонту будівель: силами працівників коледжу.
4.
Стан території та її площа - 29977 м2,
кількість дерев -111, у тому числі фруктових - немає, ягідних кущів немає , квітників З, теплиця (оранжерея) - немає.
5.
Кількість і стан допоміжних споруд - немає.
Кількість і стан допоміжних споруд - в наявності стан задовільний.
6. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан - задовільний.
7. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика - немає.
8. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - 4904 м, стан
задовільний.
9. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів.
Кабінети
(лабораторії)

Кіл-сть

1
1
3
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є
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Наявність
правил
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ДЛЯ
кабінетів
навчальних
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10. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика
Вид
майстерень

Площа,
кв. м.

Кількість
робочих
місць

Наявність
обладнання
та
інструмента
за нормою

Тип
підлоги

Освітленість

Наявність
актів перевірки
(електрозахист,
вентиляція)

з обробки
матеріалів
3 обробки
тканини

75, м2

32

лінолеум

28

лампи
ТЛД-32
лампи
ТЛД-32

в наявності

55,1 м2

в наявності
за нормою
в наявності
за нормою

лінолеум

11. Наявність кабінету профорієнтації - в наявності.
12. Наявність методичного кабінету - в наявності.
Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - в наявності.

в наявності

13. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання
№
Назва ТНЗ
Кількість
У тому числі
з/п
1
2
3
справні
несправні
1
Комп’ютери та комп’ютерна
60
60
техніка
2 Телевізори
5
5
3 Радіовузол
1
1
4 Пристрій для зашторювання
2
2
5 Екрани
2
2
6 Інтерактивна дошка
2
2
7 Ноутбуки
7
7
8 Принтер
20
20

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами
432 м2, задовільний.
15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 278,7 м2, в
наявності.
16. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) - задовільний.
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп - меблями
коледж забезпечений.
17. Наявність їдальні або буфету - в наявності.
кількість посадочних місць - 170, забезпеченість та стан меблів - задовільний,
забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено, санітарний стан - задовільний,
умови для миття рук - в наявності.
Наявність проточної води: холодної - є, гарячої - встановлено два бойлери.
18. Наявність при закладі малих, орендних підприємств, госпрозрахункових дільниць.
Характеристика їх діяльності, наявність відповідної документації по охороні праці:
19. Орендних підприємств - 0: - організація та харчування студентів в їдальні
навчального корпусу не відбувається. Договір не заключний. Документи по охороні
праці є в наявності.
20. Наявність на території закладу будівництва, його характеристика (наявність
відповідної документації): немає.
21. Організація питного режиму - задовільний.
22. Наявність медичного кабінету: в наявності,
хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей: медична сестра.
Наявність і стан бібліотеки: в наявності.
23. Фонд підручників - 8991, художньої літератури - 50571, періодичних видань ЗОН.
24. Забезпеченість освітлення в аудиторіях, кабінетах згідно з нормами - забезпечено
за нормами.
25. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення - в наявності
(Протокол № 22-2021 від 05.02.2021 р.)
26. Наявність і стан протипожежного обладнання: протипожежні щити - немає:
вогнегасники - 24 шт.; блискавкозахист - в наявності; пожежні водойми (гідранти) - 2
шт.; пожежні рукави - немає;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - в наявності.
Протипожежне обладнання наявне згідно норм належності, установка автоматичної
пожежної сигналізації наявна, знаходиться в справному стані, сигнал від приймально-

контрольного пристрою виведено на пульт централізованого спостереження пожежної
охорони, система оповіщення про пожежу наявна, знаходиться в справному стані,
протипожежне водопостачання забезпечено у відповідності до вимог правил пожежної
безпеки України, знаходиться у справному стані.
27. Стан покрівлі - задовільний.
28. Наявність і стан інженерних комунікацій: водопостачання - задовільний,
електропостачання - задовільний, каналізація - задовільний.
29. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в
навчальному закладі - задовільний.
ЗО. Потреба підвезення дітей до навчального закладу - немає необхідності.
31. Наявність підсобного господарства та його стан - немає.
32. 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) - в наявності.
33. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими.
Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан - централізоване
опалення, стан задовільний. Система опалення навчального корпусу пройшла гідравлічне
випробування та промивку. Акти в наявності.
34. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом:
Адмімінстративно-керівний склад - 3 особи.
Викладачів - 37 особи.
Навчально-допоміжний персонал - 25 осіб.
Технічний персонал -10 осіб.
Вакансій - немає.
35. Наявність та реєстрація колективного договору - в наявності.

Висновок
комісії про готовність закладу
до нового навчального року:

Навчальний заклад до нового навчального року готовий.
Стан задовільний.
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