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Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Паржницький О.В., директор НМЦ ПТО у Запорізькій області 
Харь О.М., завідуючий відділенням епідеміологічного нагляду (спостереження) та 
профілактики неінфекційних захворювань відокремленого підрозділу «Запорізький 
міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» 
Бабак І.Б., начальник відділу запобігання НС ЗМУ ГУ ДСНС у Запорізькій області, 
полковник служби цивільного захисту 
Крупська О.В., головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та 
організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області  
       
Комісією встановлено: 

1. Підприємства та організації, на замовлення яких здійснюється підготовка 
кваліфікованих робітників (наявність угод (договорів) на підготовку кадрів): 

1)  договір від 10.08.2020 р.  № 224 ФОП Горбачова 
2)  договір від 10.08.2020 р.  № 222 ТОВ «СПЕЦВІК» 
3)  договір від 10.08.2020 р.  № 221 ТОВ «Профмода» 
4)  договір від 12.06.2020 р.  № 207 ТОВ «Тера Пак» 
5)  договір від 12.06.2020 р. № 206 ТОВ «Софія» 
6)  договір від 12.06.2020 р. № 198 ФОП Корбан 
7)  договір від 17.12.2018р. №168 ФОП Злобін 
8)  договір від 17.12.2018р. №167 ФОП Анохіна 
9)  договір від 12.06.2016 р.  № 117 ФОП Верба 
10) договір від 31.08.2016 р.  № 97 ФОП Клімов 
11) договір від 17.12.2018р. №166 ФОП Смиковська 
12) договір від 17.12.2018р. №165 ФОП Ядрихінський 
13) договір від 17.12.2018р. №164 ФОП Ісікова 
14) договір від 17.12.2018р. №163 ФОП Оленєв 
15) договір від 17.12.2018р. №162 ТОВ «Моделі сезону» 
16) договір від 17.12.2018р. №161 ФОП Гріжінку 
17) договір від 17.12.2018р. №160 ТОВ «Побутові послуги» 
18) договір від 17.12.2018р. №159 ФОП Дробот 
19) договір від 12.01.2018р. №148 Кооператив «Фантазія» 
20) договір від 12.01.2018р. №147 ТОВ «Спецімідж» 
21) договір від 14.09.2017р. №134 ТОВ «Роксана ТМ» 
22) договір від 10.08.2020 р.  № 230 ФОП Виросткова 
23) договір від 10.08.2020 р.  № 229 ФОП Мішечкіна 
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24) договір від 10.08.2020 р.  № 228 ФОП Бабенко 
25) договір від 10.08.2020 р.  № 227 ФОП Ковбасюк 
26) договір від 10.08.2020 р.  № 226 ФОП Бахритдінов 
27) договір від 10.08.2020 р.  № 225 ФОП Бібік 
28) договір від 10.08.2020 р.  № 223 ФОП Кошик 
29) договір від 12.06.2020 р.  № 216 ФОП Гасюк 
30) договір від 12.06.2020 р.  № 215 ТОВ «АЮНА» 
31) договір від 12.06.2020 р.  № 213 ФОП Рогоза 
32) договір від 12.06.2020 р.  № 212 ФОП Петухова 
33) договір від 12.06.2020 р.  № 211 ФОП Огаренко 
34) договір від 12.06.2020 р.  № 205 ФОП Рябченко 
35) договір від 01.06.2019 р.  № 202 ФОП Боднар 
36) договір від 01.06.2019 р.  № 200 ФОП Білогур 
37) договір від 01.06.2019 р.  № 199 ФОП Скрипнікова 
38) договір від 15.03.2019р. №197 ФОП Стеценко 
39) договір від 15.03.2019р. №195 ФОП Волкова 
40) договір від 15.03.2019р. №194 ФОП Паршина 
41) договір від 15.03.2019р. №191 ФОП Сніжко 
42) договір від 15.03.2019р. №189 ФОП Бандровська 
43) договір від 15.03.2019р. №187 ФОП Альянова 
44) договір від 14.02.2019р. №185 ФОП Плесьонова 
45) договір від 14.02.2019р. №179 ФОП Мірошніченко 
46) договір від 14.02.2019р. №177 ФОП Матіско 
47) договір від 18.12.2018р. №172 ФОП Щербина 
48) договір від 18.12.2018р. №171 ФОП Пономарьова 
49) договір від 18.12.2018р. №170 ФОП Ахрамєєва 
50) договір від 18.12.2018р. №169 ФОП Ахмерова 
51) договір від 17.12.2018р. №158 ФОП Тішина 
52) договір від 12.01.2018р. №146 ФОП Мельник 
53) договір від 14.09.2017р. №133 ФОП Хведчук 
54) договір від 30.05.2017 р. № 122 ФОП Грачова 
55) договір від 30.05.2017 р. № 120 ФОП Бахритдінова 
56) договір від 12.10.2016 р. № 116 ФОП Грачов 
57) договір від 12.10.2016 р. № 115 ФОП Лупашко 
58) договір від 12.10.2016 р. № 110 ФОП Говтвян 
59) договір від 20.09.2016 р. № 109 ФОП Маликова 



4 
 

60) договір від 20.09.2016 р. № 108 ФОП Белянська 
61) договір від 20.09.2016 р. № 105 ФОП Рибенок 
62) договір від 20.09.2016 р. № 104 ФОП Єременко 
63) договір від 12.06.2020 р. № 218  ТОВ « Піар-агенція 

 «Четверта влада» 
64) договір від 12.06.2020 р. № 210  ПП «Пром Колор» 
65) договір від 12.06.2020 р. № 209  ТОВ «Агропромобладнання Сервіс» 
66) договір від 12.06.2020 р. № 208  ФОП Сюріна 
67) договір від 12.06.2020 р. № 204  ТОВ «Нікосбуд-2009» 
68) договір від 18.12.2018р. №173 ТОВ «РУШ» 
69) договір від 14.09.2017 р. №141 ТОВ «Дорожник- ДВ Плюс» 
70) договір від 14.09.2017 р. №140 ФОП Ткач 
71) договір від 14.09.2017 р. №131 ФОП Кириченко 
72) договір від 14.09.2017 р. №125 ФОП Міняйло 
73) договір від 20.09.2016 р. №103  ФОП Крайник 
74) договір від 02.09.2016 р. №102  ТОВ « Злата Хортиця» 
75) договір від 01.06.2019 р. № 203  ФОП Бєлєва 
76) договір від 01.06.2019 р. № 201  ФОП Виросткова 
77) договір від 15.03.2019р. №193 ФОП Бахритдінова 
78) договір від 15.03.2019р. №192 ФОП Синякова 
79) договір від 15.03.2019р. №190 ФОП Манойленко 
80) договір від 15.03.2019р. №188 ТОВ «АЮНА» 
81) договір від 14.02.2019р. №186 ФОП Рогоза 
82) договір від 14.02.2019 р. № 184  ФОП Плотнікова 
83) договір від 14.02.2019р. №178 ФОП Маликова 
84) договір від 14.02.2019р. №176 ФОП Щербина 
85) договір від 14.02.2019р. №175 ФОП Бібік 
86) договір від 12.01.2018 р. №145 ФОП Чорна 
87) договір від 20.09.2016р. №107 ФОП Бульбенко 
88) договір від 31.08.2016 р.  № 96 ФОП Ейваз 
89) договір від 23.05.2016р № 77 ФОП Острик 
90) договір від 23.05.2016р.  № 74 ФОП Снісаренко 
91) договір від 23.05.2016р.  № 73 ФОП Нєфьодова 
92) договір від 23.05.2016р.  № 72 ФОП Боровська 
93) договір від 23.05.2016р.   № 71 ФОП Рибенок 
94) договір від 23.05.2016 р. № 69 ФОП Школьна 
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95) договір від 10.08.2020 р.  № 220 ФОП Аринушкін 
96) договір від 10.08.2020 р.  № 219 ФОП Шеховцова 
97) договір від 12.06.2020 р. № 217  ФОП Грачов 
98) договір від 14.02.2019р. №183 ФОП Синякова 
99) договір від 14.02.2019р. №182 ФОП Пасхалова 
100)договір від 28.12.2017р. №144 ФОП Ісмайлова 
101)договір від 12.01.2018р. №143 ФОП Зарівна 
102)договір від 14.09.2017р. №139 ФОП Герман 
103)договір від 14.09.2017р. №138 ФОП Білогур 
104)договір від 14.09.2017р. №136 ФОП Альянова 
105)договір від 14.09.2017р. №135 ФОП Виросткова 
106)договір від 14.09.2017р. №129 ФОП Фролова 
107)договір від 14.09.2017р. №128 ФОП Маликова 
108)договір від 14.09.2017р. №127 ФОП Гасюк 
109)договір від 31.08.2016р. № 90 ФОП Бандровська 
110)договір від 18.12.2018 р. №174 ПАТ КБ «ПриватБанк» 

 
 
2. Наявність правовстановлюючих документів на право користування або власності на кожну 
відведену земельну ділянку:   
 

Загальна  
(облікова ) 

площа кожної 
земельної 
ділянки  

(у тому числі 
с/г 

угіддя(гектар) 

Правовстановлюючі документи на право 
постійного користування або власності на кожну 

земельну ділянку (серія, номер та дата видачі 
Державного акту або номер та дата запису/ 

внесення до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права). 
Вид користування земельної ділянки та її адреса 

(місце розташування) 

Кадастровий  номер земельної 
ділянки 

1 2 3 
0,1699 № 35644423 від 30.03.2015 для 

функціонування теоретичного 
корпусу (вул. Шкільна, б.3) 

2310100000:01:005:0010 

0,0476 № НВ -2302644152016 від 21.11.2016 
(вул. Шкільна, б.3) 

2310100000:01:005:0205 

0,1312 № 35407651 від 25.03.2015 
розташування училища 
(вул. Перемоги, б.93а) 

2310100000:05:007:0022 

0,0349 № НВ-2302906412017 від 03.03.2017 
(вул. Перемоги, б.93а) 

2310100000:05:007:0217 

1,35 № 38/4 від 28.11.2018 рішення 
Запорізької міської ради щодо 

відсутній 



6 
 

надання дозволу на розробку 
технічної документації  розташування 

училища (вул. Матросова, б. 6) 
1,7 № 145244786 від 14.11.2018 для 

будівництва та обслуговування 
будівель закладу освіти  

(вул. Овчаренка, б. 156 а) 

2323910100:01:038:0078 

90,0 ЯЯ № 110663 від 10.12.2012 для 
ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
(вул. Овчаренка, б. 156 а) 

2323982000:02:001:0064 

5,5 ЗП № 000427 від 23.05.1994 
(вул. Овчаренка, б. 156 а)  

відсутній 

   
 
 
3. Вартість земельної ділянки (нормативно грошова оцінка з витягу технічної документації або після  
 
проведення незалежної експертної оцінки): 
 
№№  
п/п 

Загальна  
(облікована 

)площа 
кожної 

земельної 
ділянки (у 
тому числі 
с/г угіддя ) 

(гектар) 

Кадастровий номер земельної 
ділянки 

Вартість  (грн.) Дата  
 

проведення 
незалежної 
експертної 

оцінки 
земельних 

ділянок 

з витягу 
технічної 

документації 
(нормативна 

грошова оцінка) 

за 
результатами 

незалежної 
експертної 

оцінки 
земельних 

ділянок 

1. 0,1699 2310100000:01:005:0010 1972725,89   
2. 0,1312 2310100000:05:007:0022 1853003,20   
3. 1, 35 відсутній 11122245,00   
4. 1,7 2323910100:01:038:0078 1143771,01   
5. 90,0 2323982000:02:001:0064 2629588,73   
6. 5,5 відсутній 116365,26   

 
4.  Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві 
оперативного управління за закладом освіти ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 
моди і стилю» (наказ МОН України від 08.06.2018 № 613 ). 
 
5.  Наявність відповідного документа, отриманого в результаті проведення державної 
реєстрації [витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права (індексний номер витягу та дата державної реєстрації) / інформаційна 
довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки та дата 
реєстрації)  / тощо] 
  ► навчальний корпус ─ 
   вул. Шкільна, б. 3        № 97182921 від 13.09.2017. 
   вул. Матросова, б. 6  № 196929410 від 20.01.2020. 
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вул. Овчаренка, б.156 а  № 24740892 від 05.02.2018. 
  ► суспільно - побутовий корпус ─ _немає 
  ► навчальні майстерні ─  
  вул. Матросова, б. 6  № 1 196929410 від 20.01.2020. 
  ► гуртожиток ─   
  вул. Перемоги, б. 93 а        № 154076018 від 28.01.2019. 
  ► інші допоміжні споруди (кількість) ─   9 допоміжних споруд 
 
6.  Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти 
(або Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України): 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Код за 
Державним 
класифіка- 

тором 
України 

 
Назва 

професії 

 
Види 

підготовки 

 
Ліцензо- 

ваний 
обсяг 

 
Рішення про 

видачу ліцензії 

 
Строк 

дії  
ліцензії 

 
Серія, номер 

ліцензії 

1. 7433 
7435 

Кравець 
Закрійник ППП 120 

Рішення 
Акредитаційної 

комісії  від 
03.06.2014р. 
Протокол  № 

109 

Безстрокова АЕ №458997 

2. 7433 Кравець ППП, 
ПТН 30    

3. 7435 Закрійник ПК 30    

4. 
5141 
5141 
5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 

Манікюрник 
Педикюрник 

ППП, 
ПТН, ПК 150    

5. 5141 
5141 

Перукар (перукар-
модельєр)  
Візажист 

ППП 150    

6. 5141 Перукар (перукар-
модельєр) ППП 30    

7. 
5220 
5220 
4211 

Продавець прод. 
товарів 

Продавець непрод. 
товарів 

Касир торговельного 
залу 

ППП, 
ПТН 60    

8. 5123 
5123 

Офіціант 
Бармен ППП 30    

9. 5312 
5220 

Декоратор вітрин 
Продавець непрод. 

товарів 
ППП 60    

10. 5312 Декоратор вітрин ПТН 30    

11. 
7433 
7435 
5312 

Кравець 
Закрійник  

Оформлювач вітр., 
прим. та будівель 

ППП 120 

Рішення 
Акредитаційної 

комісії від 
30.06.2015р.. 
Протокол  № 

117 

Безстрокова 

Витяг з 
рішення 

Акредитаційної 
комісії від 

30.06.2015 р. 
Протокол № 

117 
12. 7436 Швачка ППП, 60    
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ПТН, ПК 

13. 

5141 
 
 

5210 

Перукар (перукар-
модельєр)  

Демонстратор 
зачісок 

ППП 30    

14. 5141 Перукар (перукар-
модельєр) 

ПТН, ПК 
 75    

15. 5141 Манікюрник ПТН, ПК 60    
16. 5141 Педикюрник ПТН, ПК 60    

17. 5141 
5141 

Візажист 
Візажист-стиліст 

ППП, 
ПТН 45    

18. 5141 Візажист ППП, 
ПТН 45    

19. 5141 Візажист-стиліст ПК 15    

20. 5141 Перукар собак ППП, 
ПТН, ПК 50    

21. 

5141 
 
 

5141 
4222 

Перукар (перукар-
модельєр) 

Манікюрник 
Адміністратор 

ППП 90    

22. 

5141 
 
 

4211 
 
 

5141 
5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 

Касир (на підприєм., 
в устан., орган.)  

Візажист 
Візажист-стиліст 

ППП 90    

23.  

5141 
 
 

5141 
5141 
4211 

Перукар (перукар-
модельєр) 

Манікюрник 
Педикюрник 

Касир (на підприєм., 
в устан., орган.) 

ППП 90    

24. 4211 Касир (на підприєм, 
в устан., орган.)  ПТН 30    

25. 4212 Касир (в банку) ПТН 30    

26. 5312 Оформлювач вітрин, 
приміщ. та будівель ПТН 30    

27. 4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія) ПТН 30    

28. 4222 
4115 

Адміністратор 
Секретар керівника 

(організації, 
підприємства, 

установи) 

ППП, 
ПТН 80    

29. 4222 Адміністратор ППП, 
ПТН 60    

30. 4115 

Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи 

ППП, 
ПТН 50    

31. 4222 
4211 

Адміністратор 
Контролер-касир 

ППП, 
ПТН 80    

32. 4211 Контролер-касир ППП, 
ПТН, ПК 65    

33. 

4222 
4211 

 
 

5141 

Адміністратор 
Касир (на підприєм., 

в устан., орган.)  
Перукар (перукар-

модельєр) 

ППП 90    
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34. 
4212 
4222 
4115 

Касир (в банку) 
Адміністратор 

Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи ) 

ППП 90    

35. 

4222 
5312 

 
4121 

Адміністратор 
Декоратор вітрин 

Офісний службовець 
(бухгалтерія) 

ППП 90    

36. 7241 
Слюсар-електрик з 

ремонту 
електроустаткування 

ППП 30 

Рішення 
Акредитаційної 

комісії  від 
03.06.2014р. 
Протокол  № 

109 

Безстрокова АЕ №458998 

37. 4112 
Оператор 

комп’ютерного 
набору 

ППП, 
ПТН, ПрП 30    

38. 

4112 
 
 

4121 

Оператор 
комп’ютерного 

набору 
Обліковець з 

реєстрації 
бухгалтерських 

даних 

ППП, 
ПТН 60    

39. 
5141 

 
 

5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 

Манікюрник 

ППП, 
ПТН, ПрП 120    

40. 
5141 

 
 

5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Візажист 

ППП, 
ПТН, ПрП 90    

41. 7433 Кравець ППП, 
ПТН, ПрП 30    

42. 5141 Перукар (перукар-
модельєр) 

ППП, 
ПТН, ПрП 60    

43. 5141 Педикюрник ПТН 30    

44. 
4112 

 
 

4222 

Оператор 
комп’ютерного 

набору 
Адміністратор 

ППП, 
ПТН, 

ПрП, ПК 
60    

45. 
4112 

 
 

7241 

Оператор 
комп’ютерного 

набору 
Електромеханік з 

ремонту та 
осблуговування 

ЛОМ 

ППП, 
ПТН, 

ПрП, ПК 
60    

46. 7433 
7435 

Кравець 
Закрійник 

ППП, 
ПТН, 

ПрП, ПК 
60    

47. 

7241 
 
 
 
 

7212 

Слюсар-електрик з 
ремонту 

електроустаткування 
Електрозварник 

ручного зварювання 

ППП, 
ПТН, ПК 90    

48. 
7241 

 
 

Електромонтер з 
ремонту та 

обслуговування 
ППП 60 

Рішення 
Акредитаційної 

комісії  від 
Безстрокова АЕ №636168 
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8322 

електроустаткування 
Водій 

автотранспортних 
засобів (категорія 

«С») 

22.09.2014 р., 
Протокол  № 

112 

49. 4121 

Обліковець з 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних 

ППП 60    

50. 

7212 
 

7212 
 
 
 
 

7212 

Електрогазозварник 
Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах 

Контролер 
зварювальних робіт 

ППП, ПрП 60    

51. 

7241 
 
 
 
 

8322 

Електромонтер з 
ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування 

Водій 
автотранспортних 
засобів (категорія 

«С1») 

ППП 50    

52. 7436 
8263 

Швачка 
Оператор швацького 

устаткування 
ППП 30    

 
7.  Про наявність та строк дії Сертифікату про державну акредитацію закладу освіти з 
підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів (дата 
прийняття рішення про акредитацію, строк дії акредитації, максимальна кількість осіб з 
підготовки водіїв транспортних засобів за категорією)  
        -  відсутня ( підготовка не проводиться) 
 
8. Наявність документації (навчальних планів, програм тощо) за всіма ліцензованими 
професіями (за якими ведеться підготовка): 
№ 
з/п 

Код за Дер-
жавним 

кла-
сифікаторо
м України 

Назва професій та спеціальностей 
Термін 

навчання 
(тижнів) 

Дата 
затвердження 
(рік, місяць) 

1. 7433 
7435 

Кравець 
Закрійник 

4 р. 2018, 
серпень 

2. 7433 
7435 

Кравець. 
Закрійник 

3 р. 26 тиж. 2018, 
серпень 

3. 7433 
7435 

Кравець 
Закрійник 

3 р. 24 тиж. 2015, 
серпень 

4. 7433 Кравець 1 р. 27 тиж. 2019, 
серпень 

5. 7433 
7435 
5312 

Кравець 
Закрійник 
Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 

3 р. 20 тиж. 2015, 
серпень 

6. 5141 
5141 
4222 

Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 
Адміністратор 

2 р. 36 тиж. 2018, 
серпень 
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7. 5141 

5141 
4222 

Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 
Адміністратор 

2 р. 38 тиж. 2019, 
серпень 

8. 4221 
4222 
4221 

Касир (в банку) 
Адміністратор 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

2 р. 24 тиж. 2018, 
серпень 

9. 4221 
4222 
4221 

Касир (в банку) 
Адміністратор 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

2 р. 18 тиж. 2019, 
серпень 

10. 4221 Касир (в банку) 1 р. 2020, 
серпень 

11. 5141 
4221 
 
5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Касир (на підприємстві, в установі. 
організації)  
Візажист 
Візажист-стиліст 

2 р. 34 тиж. 2018, 
серпень 

12. 5141 
4221 
 
5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Касир (на підприємстві, в установі. 
організації)  
Візажист 
Візажист-стиліст 

2 р. 33 тиж. 2019, 
серпень 

13. 5141 
5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Візажист 
Візажист-стиліст 

2 р. 34 тиж. 2020, 
серпень 

14. 4222 
5312 
4115 

Адміністратор 
Декоратор вітрин 
Офісний службовець (бухгалтерія) 

2 р. 39 тиж. 2018, 
серпень 

15. 4222 
5312 
4115 

Адміністратор 
Декоратор вітрин 
Офісний службовець (бухгалтерія) 

2 р. 39 тиж. 2019, 
серпень 

16. 5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 

3 р. 34 тиж. 2018, 
серпень 

17. 5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 

3 р. 39 тиж. 2019, 
серпень 

18. 5141 
5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 

3 р. 19 тиж. 2017, 
серпень 

19. 4112 
7241 

Оператор комп’ютерного набору 
Електромеханік з ремонту та 
обслуговування  лічильно-обчислювальних 
машин 

3 р. 28 тиж. 2017, 
липень 

20. 5312 
4222 

Декоратор вітрин 
Адміністратор. 

3 р. 27 тиж. 2020, 
серпень 

 
9. Забезпеченість керівниками, педагогічними кадрами та техперсоналом  
на новий навчальний рік. 

Посада Кількість  
за штатним розкладом 

Фактично 
занятих посад 

Вакансії 

Директор 1 1  
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Заступник директора 4 4  
Майстер  в / н 70 35 35 

Викладач (всього): 33,87 20 13,87 
в. т. ч.    

Предметів профтехциклу                  19,04 11,00 8,04 
Загальноосвітньої 

підготовки 
14,83 9,00 5,83 

Вихователь 4 4  
Техперсонал 70 57 13 

Інші 45,4 26 19,4 
РАЗОМ: 228,27 147,00 81,27 

 
10. Наявність проекту річного плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік (у 
тому числі наявність в ньому планів: організаційно-технічних заходів щодо поліпшення 
стану умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів, слухачів; щодо забезпечення 
пожежної безпеки закладу освіти; щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного 
травматизму).  Дата розгляду та затвердження на Педагогічній раді (протокол від  31 серпня 
20 20.)  
      Проект річного плану в наявності, заплановано  розгляд та затвердження на педагогічній 
раді 31 серпня 2020 р. 
 
11. Дані про підготовку кваліфікованих робітників: на початок нового 
навчального року в закладі освіти нараховується (перехідний контингент) 
всього: 704 учні, ( 25 груп), з них навчається у групах: 
— на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної 
середньої освіти (СПТУ) – 360 осіб (13 груп);  
—  на базі базової загальної середньої освіти без отриманням повної загальної 
середньої освіти (ПТУ) – 55 осіб (2 групи);  
— на базі повної загальної середньої освіти (ТУ) –289 осіб (10 груп);  
— за програмою навчання „Молодший спеціаліст  (ВПУ) – - осіб (- груп). 
 Середня наповнюваність навчальних груп: 
— на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної 
середньої освіти (СПТУ) – 28 осіб;  
— на базі базової загальної середньої освіти без отриманням повної загальної 
середньої освіти (ПТУ)  – 28 осіб;  
— на базі повної загальної середньої освіти (ТУ) – 29 осіб;  
— за програмою навчання „Молодший спеціаліст  (ВПУ) – - осіб. 
 

Код 
професії 

Найменування професії Тип групи 
(СПТУ 

ПТУ, ТУ, 
ВПУ) 

Термін 
навчання 
(тижнів) 

Рік і місяць 
початку 

навчання 

К-ть 
учнів 

К-ть 
груп 

Перехідний контингент 
7433 
7435 

Кравець 
Закрійник 

СПТУ 4 р. 2019, 
вересень 

29 1 

2018, 
вересень 

26 1 

ПТУ 3 р. 26 тиж. 2018, 
вересень 

25 1 
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3 р. 24 тиж. 2017, 
вересень 

30 1 

7433 Кравець ТУ 1 р. 27 тиж. 2019, 
вересень 

27 1 

5141 
 

5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Манікюрник 

СПТУ 3 р. 39 тиж. 2019, 
вересень 

114 4 

3 р. 34 тиж. 2018, 
вересень 

113 4 

3 р. 19 тиж. 2017, 
вересень 

55 2 

5141 
5141 
4222 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Манікюрник 
Адміністратор 

ТУ 2 р. 38 тиж. 2019, 
вересень 

30 1 

2 р. 36 тиж. 2018, 
вересень 

29 1 

5141 
 

4211 
 

5141 
5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Касир (на підприємстві, 
в установі, організації) 
Візажист 
Візажист-стиліст 

ТУ 2 р. 33 тиж. 2019, 
вересень 

30 1 

2 р. 34 тиж. 2018, 
вересень 

29 1 

4212 
4222 
4115 

Касир (в банку) 
Адміністратор 
Секретар керівника 
(організації, 
підприємства, 
установи) 

ТУ 2 р. 18 тиж. 2019, 
вересень 

27 1 

2 р. 24 тиж. 2018, 
вересень 

29 1 

4222 
5312 
4121 

Адміністратор 
Декоратор вітрин 
Офісний службовець 
(бухгалтерія) 

ТУ 2 р. 39 тиж. 2019, 
вересень 

30 1 

ТУ 2 р. 39 тиж. 2018, 
вересень 

30 1 

7433 
7435 
5312 

Кравець 
Закрійник 
Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель 

ТУ 3 р. 20 тиж. 2017, 
вересень 

28 1 

4112 
 

7241 

Оператор 
комп’ютерного набору 
Електромеханік з 
ремонту та 
обслуговування ЛОМ 

СПТУ 3 р. 28 тиж. 2017, 
вересень 

22 1 

Всього: 703 25 
Новий прийом учнів на 2020/2021 н. р. 

5141 
 

5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Манікюрник 

СПТУ 3 р. 39 тиж. 2020, 
вересень 

85 3 

7433 
7435 

Кравець 
Закрійник 

СПТУ 4 р. 2020, 
вересень 

30 1 

5312 
4222 

Декоратор вітрин 
Адміністратор 

СПТУ 3 р. 27 тиж. 2020, 
вересень 

30 1 

7433 Кравець ТУ 1 р. 27 тиж. 2020, 
вересень 

30 1 

5141 Перукар (перукар- ТУ 2 р. 38 тиж. 2020, 60 2 
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5141 
4222 

модельєр) 
Манікюрник 
Адміністратор 

вересень 

5141 
 

5141 
5141 

Перукар (перукар-
модельєр) 
Візажист 
Візажист-стиліст 

ТУ 2 р. 34 тиж. 2020, 
вересень 

30 1 

4212 Касир (в банку) ТУ 1 р. 2020, 
вересень 

30 1 

5312 
5141 

Декоратор вітрин 
Візажист 

ТУ 1 р. 24 тиж. 2020, 
вересень 

30 1 

Всього: 325 11 
РАЗОМ: 1028 36 
 

Забезпеченість виконання обсягів регіонального замовлення прийому 
учнів до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на 2020 / 2021 н. р. 
складає 325  учнів ( 100 %  від обсягу замовлення), у тому числі у групах:  
— на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної 
середньої освіти (СПТУ) – 145 осіб;  
— на базі базової загальної середньої освіти без отриманням повної загальної 
середньої освіти (ПТУ)  – прийом не проводився;  
— на базі повної загальної середньої освіти (ТУ)  – 180 осіб;  
— за програмою навчання „Молодший спеціаліст  (ВПУ) – прийом не 
проводився. 
 
12. Проходження щорічного медичного огляду працівників закладу освіти 
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002  
№ 280 „Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних оглядів 
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб” та Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 21.05.2007 № 246  
             Медичний огляд буде  пройдено в серпні-вересні 2020 р. Міська лікарня 
№ 10 
 
13. Стан та якість проведення ремонтних робіт будівель та приміщень: 
капітального (відремонтовано)           - 
поточного (відремонтовано) приміщення  навчального, виробничого корпусів, 
актового  та спортивного залу  

Хто виконував роботи з ремонту будівель (акт виконання, прийомки 
робіт) 

1.  ПП Баєв В.М     -  нак. № 3154 від 23.07.2020 
2.  ФОП Григоренко Л.В.- нак. № ГЛВ 0000192 від 07.07.2020 
3.  ТОВ «ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС» - акт № 1 від 20.07.2019 
4.  ФОП Шиян А.В. – акт № 1 від 13.06.2020 
5.   ФОП Кузочкіна О.Б. – нак. № ОБ00000539 від 12.07.2020 
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10. ФОП Горожанін А.О. – нак. № ФОП- 000139 від 20.06.2020 
 
Використано коштів на ремонт (тис. грн.)       149.490 

 

№№ 
пп.. Назва об’єкта 

Використано коштів навчального закладу на здійснення 
ремонтних робіт (в гривнях) 

На капітальний 
ремонт приміщень 

На реконструкцію 
приміщень 

На поточний 
ремонт 

1. Навчально-виробничий корпус 
(майстерні) 

  70100 

2. Навчальний корпус № 1    
3. Навчальний корпус №2   79390 
4. Суспільно-побутовий корпус    
5. Гуртожиток № 1    
6. Гуртожиток № 2    
7. Інші окремо стоячі будівлі: 

→ Спортивний зал 
→ Актовий зал 
→ Їдальня 
→ Котельня 
→ Гараж 

   
 

 
14. Стан закріпленої теріторії (ділянки) навчального закладу та її площа (га.):   

- вул. Перемоги , б.93 а - задовільний,   0,1658 га;  
- вул. Шкільна , б.3 - задовільний,   0,2175 га; 
- вул. Матросова, б.6 - задовільний,  1,35 га;                                                    
- м. Оріхів, вул. Овчаренка, б.156 а, - задовільний, 104,4 га; 

14.1. Кількість насаджених дерев (шт.) - 115,  у тому числі фруктових дерев (шт.) - 27,  
ягідних кущів (шт.) - 50,  квітників - немає ,  теплиця (оранжерея) - немає. 

14.2.   Кількість і стан допоміжних споруд  

№ 
з/п Назва майна Місцезнаходження майна 

Площа/ розмір 
об’єкта, кв. м / 

пог. м 

1. Прибудова зварювальної 
майстерні 

Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 145,8 кв. м 

2. Ангар для зберігання техніки Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 331,2 кв. м 

3. Кузня Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 170,4 кв. м 

4. Бензозаправка Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 45,6 кв. м 

5. Тир стрілковий Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 

11,8 кв. м 
стан 
незадовільний 

6. Туалет Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 19,3 кв. м 

7. Трансформаторна підстанція Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Овчаренка, будівля 156а 29,9 кв. м 

8. 
Склад Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. О. Матросова, 6 
347,8 кв. м 
стан 
незадовільний 
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9. Гараж Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. О. Матросова, 6 

58,6 кв. м 

 
14.2.1. Наявність та кількість упорядкованих (цементованих) майданчиків для 
сміттєзбиральників, їх стан:              - 3 шт. , стан задовільний 
14.3.   Огорожа (тип) навколо території закладу освіти та її стан: 
  вул. Шкільна, б. 3 - не передбачено технічною документацією. 
  вул. Матросова, б. 6;   вул. Овчаренка, б.156 а  - металева огорожа, стан – задовільний 

14.4. Умови для фізичного розвитку:  
             у наявності спортивні та гімнастичні зали, спортивні майданчики по видам спорту 
(баскетбол, волейбол, легка атлетика)    
14.4.1. Наявність спортивного залу, його площа та технічний стан обладнання та інвентарю 
за нормами  
вул. Шкільна, б. 3 
- наявна спортивна зала, площа - 170,4 м2, технічний стан - задовільний. 
вул. Матросова,б.6 
- наявна спортивна зала,  площа 180 м2 , технічний стан задовільний     
вул. Овчаренка, б.156а 

- наявна спортивна зала,  площа 180 м2 , технічний стан задовільний     

14.4.2. Наявність гімнастичного залу, його площа та технічний стан  
вул. Шкільна,б.3 
наявна гімнастична зала, площа - 192,7 м2, технічний стан - задовільний. 
вул. Матросова,б.6 
наявна гімнастична зала,  площа 130 м2, технічний стан задовільний     
14.4.3. Наявність спортивних майданчиків (по видам спорту), їх розміри, 
оснащення (знаряддя, споруди) та технічний стан:  
вул. Матросова,б.6 
волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика,(1000м2),  стан – задовільний. 
Обладнаний знаряддям та спорудами. 
 
вул. Овчаренка, б.156а 
волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика  (810 м2), обладнаний знаряддями 
та спорудами, стан задовільний . 
14.4.4. Наявність тиру, його технічний стан    
  вул. Овчаренка, б.156а   -  стан незадовільний 
15. Наявність маневрового майданчику для вправ з початкового водіння 
автомобіля , його площа, споруди та їх стан:    - відсутній 
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16. Наявність та стан готовності до нового навчального року навчальних 
кабінетів, лабораторій: 

№№ 
кабінету, 

лабораторії 

які предмети  в ньому 
читають 

Площа 
(відповідно  

до 
технічного 
паспорту) 

(М2) 

Уч. 
місць 

Укомплектовано 
нав-чальним 
обладнанням 
відповідно до 

Перелі-ку 
навчально-наочних 

посібників і 
навчаль-ного 
обладнання 

Наявність 
перспективного 

плану 
обладнання 
кабінету на 

нав. рік. 
(є / немає) 

Наявність 
інструкцій 

з ОП, 
БЖД і 

пам’яток 
для 

кабінетів,  
їх 

виконання повністю частково 
Загально-технічної та професійної підготовки: 

вул. Матросова, 6  (м. Запоріжжя) 

1.8 

Основи правових 
знань. Основи 
трудового 
законодавства. 

65,0 30  + є + 

2.2 
Спецпредмети 
професії «Перукар 
(перукар-модельєр)» 

64,9 30  + є + 

3.2 

Спецпредмети 
професій ОКН, 
«Електромеханік з 
ремонту та 
обслуговування  
лічильно-
обчислювальних 
машин» 

64,3 30  + є + 

4.2 Інформаційні 
технології 64,4 30 +  є + 

4.3 

Спецпредмети 
професій «Декоратор 
вітрин», 
«Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель 

48,3 30  + є + 

4.4 
Спецпредмети 
професій «Кравець. 
Закрійник» 

45,9 30 +  є + 

4.5 
Спецпредмети 
професій «Кравець. 
Закрійник» 

64,4 30 +  є + 

вул. Овчаренка, 156 а (м. Оріхів) 

2 

Спецпредмети 
професії «Водій 
автотранспортних 
засобів (категорія 
«С1»)» 

67,4 25  + немає + 

8 
Основи правових 
знань, Основи 
законодавства України 

44,8      

9 Інформаційні 
технології 88,4 25  + немає + 

10 

Спецпредмети 
професії «Водій 
автотранспортних 
засобів (категорія 
«С1»)» 

54,1 25  + немає + 
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11 

Спецпредмети 
професії 
«Електромонтер з 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування» 

44,0 25  + немає + 

12 
Основи галузевої 
економіки і 
підприємництва 

44,0 25  + немає + 

14 

Спецпредмети 
професій «Швачка», 
«Оператор швацького 
устаткування» 

44,3 25  + немає + 

15 

Спецпредмети 
професій 
«Електрогазозварник», 
«Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах», 
«Контролер 
зварювальних робіт» 

63,5 25  + немає + 

вул. Шкільна, 3 (м. Запоріжжя) 

1.1 
Спецпредмети 
професій «Кравець. 
Закрійник» 

50,7 30 +  є + 

2.1 

Спецпредмети 
професій «Декоратор 
вітрин», 
«Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель 

50,6 30  + є + 

2.2 

Спецпредмети 
професій «Касир (в 
банку)», «Офісний 
службовець 
(бухгалтерія)» 

47,0 30  + є + 

2.3 

Основи галузевої 
економіки та 
підприємництв, 
спецпредмети 
професій «Касир (на 
підприємстві, в 
установі, організації)» 

50,2 30  + є + 

2.4 Охорона праці 46,9 30 +  є + 

2.5 
Основи правових 
знань, Основи 
трудового 
законодавства 

47,3 30 +  є + 

3.1 Інформаційні 
технології 66,1 30 +  є + 

3.2 
Спецпредмети 
професій «Візажист», 
«Візажист-стиліст» 

43,1 30 +  є + 

3.3 

Спецпредмети 
професій 
«Адміністратор», 
«Секретар керівника 
(організації, 
підприємства, 
установи)» 

64,7 30 +  є + 
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3.4 
Спецпредмети 
професії «Перукар 
(перукар-модельєр)» 

47,8 30 +  є + 

3.5 

Спецпредмети 
професії 
«Манікюрник», 
«Педикюрник» 

47,6 30 +  є + 

Предметів загальноосвітньої підготовки 
вул. Матросова, 6 

1.8 Захист Вітчизни 65,0 30  + є + 

2.1. Іноземна мова, 
Зарубіжна література 63,8 30  + є + 

2.6 Фізика та астрономія 64,4 30 +  є + 
2.7 Географія 62,2 30 +  є + 

3.3 Українська мова та 
література 49,4 30  + є + 

3.4 
Історія України, 
Всесвітня історія, 
Громадянська освіта 

44,7 30  + є + 

3.5 Хімія 63,5 30 +  є + 
3.6 Біологія і екологія 65,5 30 +  є + 
4.2 Інформатика 64,4 30 +  є + 
4.3 Мистецтво 48,3 30  + є + 
4.6 Математика 64,7 30 +  є + 

вул. Овчаренка, 156а (м. Оріхів) 

1 Хімія, біологія і 
екологія 72,3 25  + немає + 

3 Українська мова та 
література 56,8 25  + немає + 

4 Іноземна мова 44,3 25  + немає + 

5 Захист Вітчизни,  
Охорона праці 65,8 25  + немає + 

6 Математика 59,8 25  + немає + 
7 Зарубіжна література 45,4 25  + немає + 

8 Історія України, 
Всесвітня історія,  44,8 25  + немає + 

9 Інформаційні 
технології 88,4 25  + немає + 

13 Фізика і астрономія 68,9 25  + немає + 

 
17. Наявність та стан готовності до нового навчального року навчальних майстерень, цехів, 
дільниць, полігонів: 

Вид 
навчальних майстерень 

Площа 
(відповід- 

но до 
технічного 
паспорту) 

Кіль-
кість 

робо-чих 
місць 

Наявність 
обладнання 

та  
інструмент-

тів 
відповідно 
до ДСПТО 

Тип 
підлоги 

Освітлення 
люмінесцент-не 

Наявність 
актів 

перевірки 
(електро-
захист, 

вентиля-ція) 

вул.Перемоги, 93а 
1.1п 
Професії «Перукар 
(перукар-модельєр)», 
«Візажист» 

52,0 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.2п 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник», 
«Педикюрник» 

40,2 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.3п 54,4 15 + плитка Згідно з  нормами: + 
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Професії «Перукар 
(перукар-модельєр)», 
«Візажист» 

для 
підлоги 

природне, штучне  

1.4п 
Лабораторія професій 
«Візажист», «Візажист-
стиліст» 

14,7 5 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.5п 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник», 
«Педикюрник» 

49,8 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.6п 
Професії «Перукар 
(перукар-модельєр)», 
«Візажист» 

37,5 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.7п 
Лабораторія професій 
«Адміністратор», «Касир 
(на підприємстві, в 
організації, установі)» 

7,3 5 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

вул. Шкільна , 3 
0.1т 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник», 
«Педикюрник» 

59,0 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

0.2т 
Професії «Кравець», 
«Закрійник» 

82,9 15 + ліно-леум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.1т 
Професії «Кравець», 
«Закрійник» 

50,7 15 * 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.3т 
Салон дизайну одягу 
«ArtStyle» 

29,3 9 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.4т 
Лабораторія інноваційних 
швейних технологій 

65,7 15 + ламінат Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.5т 
Лабораторія професій 
«Перукар (перукар-
модельєр), Манікюрник» 

17,5 10 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.6т 
Професії «Адміністратор», 
«Касир (на підприємстві в 
організації, установі)» 

7,3 5 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.5т 
Професії «Касир (в 
банку)», «Касир (на 
підприємстві, в організації, 
установі)» 

47,6 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

м.Запоріжжя, вул. Матросова, 6 
0.1п  
Професії «Кравець», 
«Закрійник» 

79.0 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

0.2п  
 Професія 
«Електромеханік з 
ремонту та 
обслуговування лічильно-
обчислювальних машин» 

62,6 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 
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1.1п 
 Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

62.2 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.2п 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

52.6 15 + 
плитка 

для 
підлоги 

Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

1.3п 
Лабораторія професій 
«Адміністратор», «Касир 
(на підприємстві, в 
організації, установі)» 

12,2 2 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.1п 
 Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

53.4 15 + ліно-леум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.2п 
Лабораторія професій 
«Перукар (перукар-
модельєр), Манікюрник» 

14,2 5 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.4п 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

52.0 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.3п 
  Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

50,4 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.6п 
Професії : 
«Адміністратор» 
 

35,6 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.8п 
Професії :»Адміністратор» 
 «Касир (на підприємстві, 
в організації, установі)» 

35,6 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

4.1п 
  Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

70,3 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

4.3 п 
Професії «Перукар 
перукар-модельєр», 
«Манікюрник» 

69,7 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

5.1п 
Професії «Кравець», 
«Закрійник» 

86,6 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

5.2п 
 Професії «Кравець», 
«Закрійник» 

87,1 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

3.1т 
 Професії «Офісний 
службовець(бухгалтерія)»,
«Адміністратор» 

64,7 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

 4.1 т  
Професії « Декоратор 
вітрин», «Оформлювач 
вітрин, приміщень та 
будівель» 

64,7 15 + лінолеум Згідно з  нормами: 
природне, штучне  + 

м.Оріхів, вул..Овчаренка 156-а 
Професії 163,2 13 + бетонна Згідно з  нормами: немає 
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«Електрогазозварник», 
«Електрогазозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах» 

природне, штучне  

Професія 
«Електромонтер» 91,8 13 + бетонна Згідно з  нормами: 

природне, штучне  немає 

1 Професії «Швачка», 
«Оператор швацького 
устаткування» 

40,9 13 + дерев’яна Згідно з  нормами: 
природне, штучне  немає 

2 Професії «Перукар, 
манікюрник» 47,5 7 + лінолеум Згідно з  нормами: 

природне, штучне  немає 

 
 
Висновки комісії : 
    умови для проведення навчально-виробничого процесу створені,  Приміщення 
лабораторій, кабінетів, навчальних майстерень відповідають санітарним нормам і вимогам  
пожежної безпеки та охорони праці.  
 
18. Наявність та стан меблів в кабінетах, лабораторіях та в майстернях. зазначити, яких 
меблів не вистачає відповідно до норм. 
            Забезпечено повністю, стан задовільний 
 
19.  Тип освітлення навчальних приміщень. Забезпеченість освітлення в навчальних кабінетах 
згідно з нормами:   змішане ( природне та люмінесцентне) 
 
20. Наявність, стан і умови зберігання технічних засобів навчання: 
Наявність, стан і умови зберігання технічних засобів навчання: 

Назва технічних засобів 
навчання 

Потреба 
(залежно від 

типу закладу) 

Є в 
наявності 

З них 
справні 

Наявність 
охоронних 
пристроїв 

Комп’ютери та комп’ютерна 
техніка 

450 394 394 під охороною 

Телевізори  12 12 під охороною 
Магнітофони  13 13 під охороною 
Електрофони  - -  
Діапроектори  - -  

Радіовузол  - -  
Мовна лабораторія  - -  

Епіпроектори  - -  
Принтер   13 13 під охороною 
Сканер   5 5 під охороною 

Ноутбук   6 6 під охороною 
Копіювальний  апарат   1 1 під охороною 

Пристрої для зашторювання  - -  
Екрани  7 7 під охороною 

Мультимедійний проектор   6 6 під охороною 
Мультимедійний комплекс  5 5 під охороною 

Інші пристрої в т.ч.  - -  
Багатофункціональні 

пристрої 
 23 23 під охороною 

Інтерактивні дошки  2 2 під охороною 
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Висновки комісії: стан технічних засобів навчання - задовільний. Умови зберігання 
відповідають вимогам.  Умови для проведення навчально-виробничого процесу створені.    
Учні повністю забезпечені навчальними приміщеннями, меблями, засобами навчання. Згідно 
з нормами та вимогами охорони праці та безпеки життєдіяльності – освітлення лівостороннє, 
змішане (штучне, природне), тепловий режим додержується відповідно до  нормативів. 
 
21. Наявність та стан транспортних засобів: 

№№ 
з/п Найменування 

Тип транс-
портного 

засобу 

Марка 
транс-

портного 
засобу 

Модель 
транс-

портного 
засобу 

Рік 
випуску 

Держав-
ний номер 

Технічний 
стан 

м.Оріхів, вул..Овчаренка 156-а 
1 автомобіль вантажний ГАЗ 5204 1984 АР8732ВХ задовільний 
2 автомобіль вантажний ГАЗ САЗ 3508 1988 АР8731ВХ задовільний 
 
22. Наявність та стан самохідної сільськогосподарської техніки: 
№№ 
з/п Найменування Тип Марка Модель Рік 

випуску 
Держав-

ний номер 
Технічний 

стан 
м.Оріхів, вул..Овчаренка 156-а 

1 Комбайн  зернозб-ний СК 5 М1 1988 - задовільний 
2 трактор універс-ний ЮМЗ  6 КЛ 1990 7544 ЗЕ задовільний 
3 трактор універс-ний МТЗ 80 У 1983 5096 ЗЕ задовільний 
4 трактор  гусеничний ДТ 75 М 1992 2101 ЗЕ задовільний 
5 трактор  універс Т-150  К 1987 2515 ЗЕ задовільний 
 
23. Наявність та стан навчально-виробничого обладнання та устаткування 

№ п/п Найменування Тип Марка, 
клас Модель,(к-ть) Рік 

випуску 
Технічний 

стан 
1.  Машина швейна: універсаль-

на 
22 кл. 
 

(7 од.) понад 
20років задовільний 

97А (4 од) понад 
20років задовільний 

1022 кл. 
 

(18 од.) понад 
10років задовільний 

Textima 8332 кл. 
(24 од.) 

 

понад 
20років задовільний 

Мінерва 335/22 
(6 од.) 

 

понад 
10років задовільний 

Zinger  понад 
10років задовільний 

Janome 6260 
 

2008 задовільний 

Protex TX1130 
 

2008 задовільний 

Gemsy 8700 
 

2015 задовільний 

8900 Н 
 

2015 задовільний 

5550 Н 
 

2015 задовільний 

8990 
 

2015 задовільний 
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Typical 6150 Y 2014 задовільний 
Shunfa SF 818-U 2014 задовільний 
TYPE 
SPECIAL  

S-F01/6150М 
(3 од.)   

2016 задовільний 

S-F01/6150М 
(4 од.)   

2016 задовільний 

спеціальна 51 кл. 
 

(13 од.) понад 
20років задовільний 

25 кл. 
 

(4 од.) понад 
20років задовільний 

26 кл. 
 

(1 од.) понад 
20років задовільний 

Мінерва 62761 
 

понад 
10років задовільний 

Janome 6260 понад 
10років 

задовільний 

Protex TY 4-5 2008 задовільний 
Textima ТD 605 2008 задовільний 

8515 (2од) 2008 задовільний 
8432 2008 задовільний 

Durkopp 558  (2 од.) 2008 задовільний 
Dragonf 858 2008 задовільний 
Juki  МО816 2008 задовільний 
Famili 2440 2009 задовільний 
Gemsy RXM-200 

 
2015 задовільний 

Feya M 929D (2од) 2011 задовільний 
Brotner  M 9290 (3од) 2015 задовільний 
Merrylock 300CL 2015 задовільний 
Мінерва 811 (2од) понад 

10років задовільний 

ПМЗ ЧС 876 (2 од) 
 

понад 
10років задовільний 

8432  2008 задовільний 
Janome Memory Craft 

350E 2016 задовільний 

Shunfa SF 500 2016 задовільний 
TYPE 
SPECIAL 

S- 747F  
(2 од.) 2016 задовільний 

S-757 2016 задовільний 
S-A10/783 2016 задовільний 
S- 562-01 

 (2 од.) 2016 задовільний 

2.  Парогенератор   BF 004 – 2007 задовільний 
BF 004 (2 од.) 2009 задовільний 
SILTER 
 

2135А 
(3 од.) 

2009 задовільний 

2135А 
(2 од.) 

2016 задовільний 

3.  Прес для дублювання  MANGANO 8810-М 2016 задовільний 

4.  праска         (4 шт) понад 
20років задовільний 

5.  Розкрійна машина  ЭЗДМ-1  понад 20 
років задовільний 
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ЭЗМ-2  понад 20 
років задовільний 

РЗД-100  понад 20 
років задовільний 

6.  Контрольно-касове 
обладнання 

 Datex МП-50 
(5 од.) 

2012 задовільний 

Mini 
500ME (3 од.) 

2013 задовільний 

ER-250 Samsung 2014 задовільний 
7.  Вітрина 

укомплектована 
  2 шт. 2009 задовільний 

8.  Мийка перукарська   6 шт. 2011 задовільний 
 2 шт. 2016 задовільний 
 2 шт 2017 задовільний 

8. Місце перукаря  
(стіл, 
дзеркало,крісло) 

  100 од. 2008-
2016 

задовільний 

9. Детектор валют  Спектр  Відео-МТ 2009 задовільний 
Універсал 2009 задовільний 

10. ІМППринтер  ELMETA
L  

2 од. 2010 задовільний 

11. Лічильник банкнот  Magner 35 S  (2 од.) 2010 задовільний 
12. Термінал  5500-Plus PIN Servis 2010 задовільний 
13 Верстати:      
13.1 Верстат настільно-

свердлильний 
2 М  112 ( 2 од) 1975 задовільний 

13.2 Заточний верстат 3 Б 633 17883 1975 задовільний 
13.3 Верстати     (10 од) 1975 задовільний 
13.4 Арматурні ножиці    1964 задовільний 
13.5 Машина контактної 

зварки 
   1964 задовільний 

13.6 Зварювальний 
напівавтомат 

   1976 задовільний 

13.7 Зварювальний пост    1990 задовільний 
13.8 Зварювальний апарат АДБ 3122  1988 задовільний 
13.9 Верстат двомісний    1969 задовільний 
13.10 Токарно гвинторізний 

верстат 
1163 ДІП ЗСО (2 од) 1959 задовільний 

13.11 Верстат стругальний    1977 задовільний 
13.12 Верстат наждачно-

заточний 
1 УХ 403501 831 1988 задовільний 

13.13 Токарно гвинторізний 
верстат 

1 А 616 8664 1966 задовільний 

13.14 Обрізний 
ножовочний верстат 

1614- З 873 М С1 1977 задовільний 

13.15 Деревообробний 
верстат 

   1975 задовільний 

13.16 Токарно гвинтовий 
верстат 

1 М 61 25777 1975 задовільний 

13.17 Точильно-
шліфувальний 

   1958 задовільний 

13.18 Фуговальний    1955 задовільний 
13.09 Прес КД 439 П 411А 1964 задовільний 
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24.  Наявність матеріалів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці 
(оформляються не рідше одного разу на 5 років) -   атестація робочих місць не проводилась 
 
25. Наявність кабінету профорієнтації, його площа (м2)   -  14,7 
 
26. Наявність методичного кабінету, його площа (м2)    - 30,8 
 
27. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників, його площа (м2)  - 16,4 
 
27.1. Умови дотримання особистої гігієни персоналом (душова, роздягальня) - 7,2 
 
28.  Відомість (наявність і стан) про бібліотеку:  
― загальна площа бібліотеки (м2)     - 113,2 
у тому числі  
― площа читального залу (м2)  - 51,9 ,  кількість посадочних місць  -  20 
― площа книгосховища (м2)    -  61,3 , його  вмістимість  -  25000 
― загальний книжковий фонд бібліотеки (кількість):      34277 
у тому числі: 
― навчальних підручників     -  20321     
― науково-педагогічних та методичних посібників     -  4678 
― художньої літератури   -  9278  
― періодичних видань  -   15 найменувань 
 
Забезпеченість підручниками (всього) ―  74 % : 
у тому числі з предметів 
― загально професійної підготовки  -   35  %; 
― професійно-теоретичної підготовки  -  75 %; 
― загальноосвітньої підготовки    - 100 %. 
 
29.     Житлово-побутові умови учнів: 

Найменування К - ть 

Площа 
(відповідно 
до технічно-
го паспорту) 

К - ть 
посадочних 

місць 

Забезпеченість  
меблями, 

технологічним 
обладнанням 

відповідно 
до норм 

Санітарний стан 
та забезпечення 

пожежної 
безпеки 

Гуртожиток 1 2155,8 300 відповідає 
нормам 

задовільний 

Актовий зал 1 88,3 120 відповідає 
нормам 

задовільний 

Спортивний зал 2 170,4 
180,0 
225,0 

 відповідає 
нормам 

задовільний 

Читальний зал 1 51,9 20 відповідає 
нормам 

задовільний 

Їдальня 
у т.ч. обідньої зали 

1 64,7 35 відповідає 
нормам 

задовільний 

Буфет 1 16,1 10 відповідає 
нормам 

задовільний 

Медичний кабінет 2 26,4  відповідає 
нормам 

задовільний 
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Стоматологічний 
кабінет 

- - - - - 

 
30.   Хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, слухачів  
лікар навчального закладу 
 
31. Умови для миття рук  при проведенні навчально-виробничого процесу (кількість кімнат 
для вмивання в навчально-виробничих корпусах, кількість в них раковин та їх стан)  

- 16 кімнат,  в наявності 16 раковин для миття рук та вмивання, стан задовільний. 
 
31.1. Наявність проточної води: холодної   -  в наявності,   

гарячої  - при використанні водонагрівачів. 
 
32. Організація питного режиму (кількість питних фонтанчиків в навчально-виробничих 
корпусах, їх стан) 

3 кулери YLR4-WJ-13LQ , стан задовільний 
 
33. Кількість внутрішніх туалетів (з них не функціонують), їх стан, відповідність санітарно-
технічним вимогам : 
вул. Шкільна, б. 3  –   3 туалета, стан задовільний 
вул. Матросова,б. 6 – 13 туалетів, стан задовільний 
вул. Овчаренка, б.156 а  – 1 туалет, стан задовільний 
 
34.  Надвірні туалети, їх стан, відповідність санітарно-технічним вимогам  
вул. Овчаренка,б.156 а  – стан задовільний 
 
35.  Наявність та стан суспільно-побутових приміщень в гуртожитку для учнів: 

Найменування 
приміщень К - ть 

Площа 
(відповідно 
технічного 
паспорту) 

Забезпеченість 
обладнанням 

відповідно 
до норм 

Санітарний стан 

Кімнати для 
відпочинку та занять 

3 79,5 забезпечено задовільний 

Приготування їжі 4 56,9 забезпечено задовільний 
Кімната гігієни 4 28,3 забезпечено задовільний 
Душових приміщень  4 28,3 забезпечено задовільний 
Приміщень для 
вмивання 

5 13,2 забезпечено задовільний 

Туалетні кімнати 5 42,2 забезпечено задовільний 
Кімнати для прання 
та сушки білизни 

3 29,2 забезпечено задовільний 

 
36. Забезпеченість учнів гуртожитком: 
36.1. Кількість учнів, які мешкають у гуртожитку закладу освіти, згідно з наказом по ПТНЗ 
на поселення     ―244 особи;  
36.2. Кількість житлових кімнат, що займають учні ―      61; 
36.3 Проживають у гуртожитках підприємств або інших закладах освіти ___-______ осіб ;  
36.4 Кількість учнів, які орендують квартири ― 75 осіб.  
 
37. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) 
процесу: 
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37.1. наявність правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, 
ухвалені загальними зборами трудового колективу         -   в наявності 
37.2. наявність посадових інструкцій з розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами            -  в наявності 
37.3.  наявність наказу керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб:  
за організацію охорони праці в закладі освіти та його структурних підрозділах (кабінети, 
лабораторії, майстерні, полігони тощо)  -  № 41-од-з від 20.08.2020. ; 
за експлуатацію електрогосподарство   - № 37-од-з від 20.08.2020. ; 
за експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском -  не передбачено ; 
за експлуатацію виробничого обладнання -  не передбачено ;  
за експлуатацію вентиляційного обладнання   -  не передбачено ; 
за організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин    
                                                                   - не передбачено 
37.4. наявність наказу керівника закладу про призначення комісії для перевірки знань з 
охорони праці; організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки, охорони праці 
 № 40-од-з від 20.08.2020 «Про організацію роботи з охорони праці». 
37.5. наявність та відповідність вимогам охорони праці, пожежної безпеки планів евакуації 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідність шляхів евакуації та 
еваковиходів (розміри, кількість, оздоблення, утримання) вимогам протипожежних норм та 
правил   
            - плани евакуації в наявності на кожному поверсі, 4 основних, 6 запасних виходів 
відповідають вимогам пожежної безпеки 
37.6. наявність програм вступного інструктажу з охорони праці та первинного інструктажу 
з охорони праці на робочому місці , затверджені наказом по закладу освіти від  27.12.2018  № 
72- од/з  «Про  поновлення інструкцій з охорони праці   - в наявності 
37.7.  наявність інструкцій з охорони праці для всіх професій і видів робіт (переглядаються 
один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки, на 5 років – для інших робіт)  , 
затверджені наказом по закладу освіти від 27.12.2018 № 72- од/з «Про  поновлення 
інструкцій з охорони праці - в наявності 
37.8.  наявність інструкцій з охорони праці та з пожежної безпеки в кабінетах, лабораторіях, 
майстернях , затверджені наказом по закладу освіти від 27.12.2018 № 72- од/з «Про  
поновлення інструкцій з охорони праці» -  в наявності 
37.9.  наявність та відповідність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці: 
вступного, первинного на робочому місці; інших інструктажів (з працівниками, учнями, 
слухачами)    - в наявності 
37.10.   наявність та відповідність журналів реєстрації нещасних випадків (з працівниками, 
учнями, слухачами), професійних захворювань (отруєнь)    
            - в наявності 
37.11.  наявність журналу обліку видачі інструкції з охорони праці    
         - в наявності 
37.12.   наявність наказу керівника закладу освіти про призначення комісії для перевірки 
знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності  № 40-од-з  від 20.08.2020 «Про організацію 
роботи з охорони праці» . 
37.13. остання дата перевірки працівників з охорони праці     - грудень 2019 р. 
37.14.   наявність протоколів засідання комісії з перевірки знань з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності працівників закладу освіти , затверджені наказом по закладу освіти від 
20.08.2020  № 40-од/з  «Про організацію роботи з охорони праці»    - в наявності 
38. Наявність посвідчення посадових осіб (керівника закладу освіти, його заступників і 
членів комісії з перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності), що пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього 
руху, поводження при надзвичайних ситуаціях тощо  
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№ 
п/п 

ПІБ Посада №  
протоколу 

№ 
посвідчення 

Дата 
проходження 

1. Короткова Л.І. директор № 18-259 
№ 20-127/2 
№ 017919 

ПБ    № 304/1 
ОП № 3343 
ЦЗ № 017919 

11.10.2018. 
23.06.2020. 
15.05.2019. 

2. Камінецька І.В. Заступник 
директора з 
НВР 

№ 017918 
№  18-35 

ЦЗ № 017918 
ОП  № 694 

08.05.2019.  
07.03.2018. 

3. Телюпа С.О. Заступник 
директора з 
НВР 

№ 1156 
№ 19-240 

ЦЗ № 018323 
ОП № 4914 

20.12.2019 
22.08.2019. 

4. Басанська І.В. Ст.майстер №  20-127/2 ОП № 3346 23.06.2020. 
5. Сушко Т.О. Інженер з 

охорони 
праці 

№  20-127/2 
№1642 

ОП № 3349 
ЦЗ № 018824 

23.06.2020. 
23.10.2019 

6. Львова Н.П. Заступник 
директора з 
НР 

№ 20-127/2 ОП № 3344 23.06.2020 

7. Кривоніс С.Є. Заступник 
директора з 
ВР 

№ 18-245 
№ 19-1020 
№ 1643 

ОП № 5327 
ПБ № 12314 
ЦЗ № 018825 

04.10.2018 
25.11.2019 
23.10.2019 

8. Яковлева О.В. Головний 
бухгалтер 

№ 20-127/2 ОП  №3345 23.06.2020 

9. Назаренко Т.М. Завідувач 
господарства 

№ 20127/2 
№ 95 

ОП № 3348 
ПБ № 327/1 

23.06.2020 
04.05.2018 

39.  Наявність актів загального технічного огляду будинків і споруд закладу освіти 
(оформлюється 2 рази на рік: навесні й восени) наказ по закладу освіти від 23.07.2020    № 
29-од/з «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд» 
                   -    в наявності 
40. Забезпеченість (готовність) належного утримання приміщень в осінньо-зимовий 
період: 
40.1. Наявність планів підготовки до зими   затверджені наказом по закладу освіти від  2----
-№ --- «Про - в наявності 
40.2. Характер опалювальної системи (котельна, теплоцентраль, пічне), її стан   
   вул.Шкільна, б. 6 ; вул.Матросова, б. 6 - теплоцентраль, стан - задовільний. 
   вул.Овчаренка, б.156 а - котельна,  Котел «НІІСТУ-5», стан задовільний  
 
40.3. Ремонт котелень (марка, кількість котлів).  
 Відремонтовано _-__ од. 
 Планується відремонтувати до 15.10.2020 . ― од.) 
 
40.4. Забезпеченість твердим паливом: 
40.4.1.  Потреба на 2020/ 2021 н. р. ―100 т.; 
40.4.2.  Наявність вугілля станом на 25.08.2020  ―  14  т.; 
40.4.3.  Планується  завести  палива  до  початку  опалювального  сезону  

(до 15.10.2020) ― 90  т.; 
40.4.4.  Умови зберігання твердого палива  - відкритий майданчик на теріторіїї закладу. 
 
40.5. Стан утримання системи опалення (котельні, топкової) у відповідності до вимог 
протипожежних норм та правил. Скільки відремонтовано ― 60 пог. м.; 
 планується відремонтувати до 15.10.2020 ― ____-___ пог. м.  
 



30 
 
40.6. Стан утримання газового обладнання (котельні, топкової) у відповідності до вимог 
протипожежних норм та правил   - не використовується 
 
40.7. Коли і ким проведено гідравлічне випробування системи опалення на міцність і 
щільність, промивка системи опалення - ФОП Новіков проведено в липні 2020 р. 
 
40.8. Стан утримання систем вентиляції та кондиціювання у відповідності до вимог 
протипожежних норм та правил   -  не передбачено 
40.9. Стан покрівель на будівлях (відремонтовано ― ____-__ м2;  
планується відремонтувати до 15.10.2020. ─ __- м2)  
Ремонтні роботи проведені в 2018 році. Стан покрівель задовільний 
 
40.9.1.  Стан карнизів на дахах будівель та споруд закладу освіти - задовільний 
 
40.10.  Стан утримання горищного та підвального поверхів у відповідності до вимог 
противопожежних норм та правил. Наявність акта обробки дерев’яних конструкцій 
горищного приміщення будинку вогнезахисним складом [оформляють один раз на 3 роки] та 
акту перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення 
[оформляють один раз на 6 місяців]  
 Горищні приміщення відсутні. Підвальні приміщення утримуються згідно з вимогами 
пожежної безпеки. 
 
40.11.  Наявність та стан утримання вогнезахисного покриття будівельних конструкцій      
         -  не передбачено 
41. Стан утримання електрогосподарства у відповідності до вимог протипожежних норм 
та правил.  Наявність технічного звіту (протоколи) перевірки опору ізоляцій електромережі, 
устаткування,  електрообладнання та їх заземлення (акт (протоколу) від   03.04.2020.   
№  24-1; 24-4) (висновок комісії підписує особа, відповідальна за електрогосподарство 
закладу освіти): _______Чоботар С. С. 
 
42.  Стан електрощитових кімнат, електричних щитів, електромережі  
                  -         стан задовільний 
43. Наявність паспортів на електроустановки  - в наявності 
 
44. Наявність установки автоматичної пожежної сигналізації    -  відсутня 
 
45. Стан утримання установки автоматичної пожежної сигналізації:  
                    - відсутня 
45.1. Справність системи   - 0 
45.2. Наявність договору з організацією на технічне обслуговування УАПС         - 0.  
 
45.3. Наявність договору з організацією на спостереження тривожного сигналу УАПС    - 0.  
 
46. Наявність на об’єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань 
пожежної безпеки      - в наявності 
 
47. Протипожежний стан утримання шляхів евакуації та еваковиходів  
                 - задовільний 
 
48. Наявність та стан утримання системи внутрішнього протипожежного водогону у 
відповідності до вимог протипожежних норм та правил (кількість ПК,  укомплектованість їх 
пожежним інвентарем,  справність системи)  
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        - в наявності 16 ПК, відповідають вимогам пожежної безпеки,  перевірені 18.05.2020. 
 
 
 
49. Наявність та стан утримання (справність) системи зовнішнього протипожежного 
водопостачання (пожежний гідрант,  пожежне водоймище, тощо) у відповідності до вимог 
протипожежних норм та правил  - зовнішнє водопостачання передбачене від міських мереж 
КП Водоканал    
                                         
50. Наявність, справність та стан утримання первинних засобів пожежогасіння 
(протипожежного інвентарю) у відповідності до вимог протипожежних норм та правил:  

вул. Шкільна, б.3 
- протипожежні  шафи - 16 шт., стан задовільний; 
- кранів - 16 шт., стан задовільний; 
- рукавів - 16 шт., стан задовільний; 
- вогнегасників - 34 шт., тип ВВК, ВП, технічне обслуговування  буде проведено 

20.01.2020, стан задовільний. 
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації відповідно до вимог 

пожежної безпеки. 
вул. Матросова,б.6        -вогнегасників ― 31 шт., тип ВП5, ВВ5, їх стан  задовільний, 

обслуговування  буде проведено 20.12.2020. 
вул. Овчаренка, б.156 а 
       - протипожежні щити ― _2__шт., їх стан  задовільний; 
        - кранів ― 1 шт.,  їх стан та технічне обслуговування задовільний_; 
        - рукавів   1 шт. ; 
        - вогнегасників ― 12 шт., тип вогнегасників  ВП-2, ВВК. їх стан  задовільний, 
обслуговування  буде проведено 20.12.2020. 
Забезпеченість протипожежним інвентарем від необхідності складає – 80 %. 
 
51.  Протипожежний стан утримання території закладу освіти  
                          - задовільний 
52.  Наявність, тип та технічний стан інженерних комунікацій: 
водопостачання ―  у наявності, стан задовільний 
газопостачання ―  не передбачено 
каналізації ―  у наявності, стан задовільний 
центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в закладі освіти ― 
у наявності, стан задовільний 
зовнішніх тепломереж, теплотрас ― не передбачено 
 
53.   Наявність приладів обліку споживання: 
- газу (марка, кількість) ― не використовується 
- теплової енергії (марка, кількість) ―  
         вул. Матросова, б. 6: 
1. ULRAhcat UH 50 
2. SHARKU 775 
3. X- 12 
        вул. Перемоги, б.93 а 
 1. ULRAhcat WR5 
        вул. Шкільна, б.3 
 1.СBTY – 10M 
 



32 
 
- води (марка, кількість)   
вул. Матросова, б. 6  
 1. ЛК-15х 
 2. МТК- ИА 
 3. METROL 
     вул. Шкільна, б .3 
 1. КВ-2.5 
 
      вул.Перемоги, б.93 а 
1.МТК –УА 
- електроенергії (марка, кількість)  
 
вул.Матросова, б. 6 
1. САЧУ – И 672 М 
2. СДЧУ – УІ 673 М 
3. НІК 2303 АРК 1 
 4.НІК 2301 АП1 
5. Дельта  8010-06 
6. Дельта 8010-08 
 
вул.Шкільна, б. 3 
 1. НІК 2303 АРРК 3 
 
вул. Перемоги,  б.93 а 
 1. НІК 2301 АПЗВ 
 2. НІК 2301 АП2 
 
54.   Потреба підвезення учнів до закладу освіти:    немає потреби 
 
55.   Наявність навчального (підсобного) господарства, його площа (га) та стан:  
                                  - 90 га, стан задовільний 
56. Наявність Положення про навчальне господарство закладу професійної (професійно-
технічної) освіти сільськогосподарського профілю Міністерства освіти і науки – не 
передбачено 
 
57.   Наявність  Статуту закладу освіти, коли і ким затверджено (наявність і правильність 
оформлення розділу з охорони праці) МОН України № 1586 від 11.12.2017. 
 
58.  Наявність матеріалів атестації закладу освіти (наявність висновку з охорони праці) 
затверджені наказом МОН України від 30.11.2015 №1931 л  
 «Відповідно до рішення Акредитаційної  комісії» (свідоцтво про атестацію серія  РД  №  
040583 , термін дії до 17.11.2025           - в наявності 
 
59.  Наявність колективного договору, дата ухвалення його загальними зборами колективу 
працівників закладу освіти ; реєстрація колективного договору та наявність в ньому розділу 
„Охорона праці”, Комплексних заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності; матеріали 
щодо їх виконання  
 
 Колективний договір ухвалено загальними зборами 31.05.2013, проведена  реєстрація в 
Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради (протокол № 08-
15/13/38  від 10.06.2013). Комплексні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
відображені в  розділі  «Охорона праці» 



33 
 

 


