
Про підсумки стану підготовки закладів освіти міста 

Нововолинська до нового 2020-2021 н.р. та до роботи  

в осінньо-зимовий період в умовах карантину 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від  15.06.2020 року №48-

ра «Про огляд стану підготовки закладів освіти міста Нововолинська до нового 

2020-2021 н.р.» 18, 19, 20 серпня 2020 р. проведено комісійний огляд закладів 

освіти до нового навчального року.  

У місті функціонує 22 заклади освіти: 9 закладів загальної середньої 

освіти, 9 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 1 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 1 інклюзивно-ресурсний 

центр.  

Як засвідчив огляд, у закладах освіти міста проведена значна робота з 

підготовки до нового 2020-2021 навчального року. Проведено якісні поточні 

ремонти, покращено санітарне забезпечення, проведено ремонти їдалень, 

харчоблоків, складських приміщень, відновлено спортивні майданчики. 

Навчальні кабінети наповнені дидактичними та роздатковими матеріалами. 

Облаштовано ресурсні кімнати. Є відповідні дозвільні документи МОЗ 

України, які підтверджують якість і  безпеку матеріалів, що використовуються 

для  проведення ремонтних робіт. 

Відповідно до нового Санітарного регламенту приведено в належний 

стан спортивний  інвентар і меблі, поновлено їх маркування. Всі 

техпрацівники і обслуговуючий  персонал забезпечені спецодягом. Проведено 

хімічне чищення подушок. 

Значно зміцніла навчальна та матеріально-технічна база закладів 

дошкільної освіти: 

- ЗДО № 1 – замінено електропроводку. 

- ЗДО № 2 – проведено ремонт частини покрівлі. З’ясовано причину 

протікання даху. Приділено увагу естетичному оформленню приміщень 

групових кімнат. 

- ЗДО № 3 – проведено капітальний ремонт групової кімнати. 

- ЗДО № 4 – проведено капітальний ремонт трьох групових кімнат, трьох 

кімнат для роздягання дітей, трьох спальних кімнат. Здійснено ремонт на 

облаштування  керамічною плиткою приміщень для миття  посуду. Значна 

увага приділена благоустрою майданчиків у рамках реалізації проєкту «Ми 

про наших маляток дбаємо, їм майданчики обновляємо»: встановлено дві нові 

безпечні пісочниці; придбано два ігрові комплекти «Назарчик» і «Ромашка»; 

за кошти батьківської громади встановлено ігрову споруду «Паравозик»; 

встановлено дві каруселі (подарунок підприємця Судніка Е.М); придбано 30 

лав на спортивному майданчику; проведено заміну спускового полотна на 

дитячій гірці (подарунок підприємця Шпура М.О.); встановлено 1 гойдалку-

балансир; виготовлено 4 автомобілі для сюжетних ігор. 

 Заклад поповнено меблями: 

- стелажі для рушників (за кошти батьківської громади – 1700 грн.); 

- полиці для посуду (за кошти батьківської громади – 900 грн.); 



- придбано меблі у кабінети вчителя-логопеда; практичного психолога, 

вихователя-методиста (безповоротна благодійна допомога від БРВ на суму – 

4850,00 грн.). 

 Загалом для здійснення підготовки закладу до 2020-2021 н.р. було 

залучено бюджетні кошти у сумі 106702 грн., на господарчі товари – 22795,00 

тис. грн., на дезінфікуючі засоби та предмети гігієни – 56 2077 грн.; 

дезінфікуючі (Аеродизин, А ХД) – 11321, 00 грн.;  захисні та гігієнічні засоби 

– 24124, 00 грн.; миючі засоби – 20762,64 грн.; на благоустрій майданчиків – 

23000,00 грн.; благоустрій залів і кабінетів – 4700,00 грн. 

- ЗДО № 5 – пофарбовано балкони, замінено поручні; відремонтовано 

центральний вхід у приміщення; вхідні сходи запасного виходу. Придбано 

меблі у кімнату психолога. Замінено притипожежні двері у щитовій. Здійснено 

заміну кранів системи водопостачання, прочистку каналізаційних труб і люків. 

У двох групах придбано меблі для одягу дітей. 

- ЗДО № 6 – у двох групах замінено сантехніку. Зроблено капітальний 

ремонт туалетної кімнати в одній груповій кімнаті. Встановлено троє нових 

дверей. 

- ЗДО № 7 – відновлено функціонування вентиляційної системи, 

замінено двері для видачі їжі на харчоблоці. Придбано нову холодильну 

камеру. Відремонтовано картоплечистку. Придбано новий сміттєвий бак для 

засобів індивідуального захисту. Оновлено інвентар для прибирання та  миття 

підлоги. 

- ЗДО № 8 – замінено двері для видачі їжі на харчоблоці. 

- ЗДО № 9 – проведено капітальний ремонт приміщення для миття 

посуду. Придбано новий посуд із нержавіючої сталі для харчоблоку і груп. 

Придбано 3 кварцові переносні лампи.  

Адміністрацією закладів загальної середньої освіти забезпечується 

створення безпечних для здоров’я дітей умов перебування, виховання та 

навчання у 2020-2021 н.р. відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19), затверджених 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України №42 від 

30.07.2020 р.: 

- проведено позачерговий інструктаж  із персоналом та навчання щодо 

одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації; 

- проведене генеральне прибирання приміщень школи з використанням 

дозволених Міністерством охорони здоров’я України дезінфекційних засобів; 

- працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 год. роботи). Закуплено в достатній кількості 

антисептичні засоби для  рук, дезінфектори для обробки поверхонь, рукавиці, 

рідке мило, паперові рушники, електросушарки; 

- придбані контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами із 

зав’язками для централізованого збору використаних ЗІЗ; 

- наявні пірометри для температурного скринінгу; 



- розміщені в коридорах школи інформаційні плакати та наліпки, 

нанесена розмітка на підлогу для розмежування потоків руху учнів; 

- облаштоване місце для проведення уроків на вулиці; 

- в обідній залі забезпечена відстань між столами  не менше 1,5 м та 

підготовлено 4 посадкові місця за 1 столом; 

- облаштований ізолятор для осіб з ознаками респіраторних 

захворювань; 

- розроблений алгоритм дій працівників на випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на  корона вірусну 

хворобу (COVID – 19), у якому передбачені організаційні заходи, спрямовані 

на безпечну організацію освітнього процесу; 

- розроблені маршрути руху учнів кожного класу та графіки їх 

харчування.  

Адміністрація закладів освіти створила здорові та безпечні умови праці 

та навчання. Укомплектовано навчальні приміщення меблями та навчальним 

інвентарем відповідно до ростових даних дітей. Заклади забезпечені 

медичними працівниками (шкільна медсестра). Функціонують медичні 

пункти, з наявністю необхідного медичного обладнання та медикаментів. 

Медична документація ведеться належним чином. Організовано проходження 

обов’язкових профілактичних оглядів персоналом відповідно до 

законодавства. 
Дирекція закладів дотримується вимог санітарного законодавства щодо 

норм влаштування, утримання закладу та організації освітнього процесу. 

Режим навчання та розклад уроків погоджується з територіальним 

управлінням Держпродспоживслужби. 

Проведено перевірку справності технологічного обладнання 

харчоблоку, про що складено відповідні акти. 

Забезпечується суворий контроль з боку адміністрації та медперсоналу 

школи за дотриманням на харчоблоці правил прийому продуктів, умов їх 

зберігання, наявності на них відповідної супровідної документації та 

погоджених обов’язкових документів. Контролюються також санітарний стан 

їдальні та інших приміщень, умови роботи харчоблоку, безперебійність подачі 

холодної та наявність гарячої води, справність технологічного та 

холодильного обладнання, наявність сучасних деззасобів і спецодягу. 

Здійснюється дієвий контроль за роботою бракеражної комісії, веденням 

необхідної документації, дотриманням норм харчування, профілактикою 

спалахів кишкових інфекцій та харчових отруєнь. В наявності необхідна 

документація. 

Забезпечено проведення лабораторного підтвердження безпечності 

харчових продуктів, готових страв, води. Укладені угоди на проведення 

дезінфекції, дезінсекції, дератизації. 

Проведено благоустрій територій закладів, відремонтовано вибоїни у 

внутрішньому дворі, перевірено спортивні споруди на міцність кріплення. 

Прилеглі території скошені та чисто прибрані. 



 У шкільних майстернях  та кабінетах підвищеної небезпеки є в наявності 

інструкції з ОП, проведено динамічне та статичне випробовування 

спортивного обладнання на його надійність, про що складено акти. 

 В установах проведено вимірювання опору розтікання на основних 

заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування. 

 У закладах виконана повірка лічильників теплової енергії, проведена 

повірка засобів індивідуального захисту. Управлінням освіти профінансовано 

перезарядження вогнегасників. Поетапно люмінісцентні лампи замінюють на 

економні лампи нового покоління. 

Встановлено протипожежні двері та проведені ремонтні роботи в 

електрощитовій. У приміщеннях електроустановок  застосовують 

вуглекислотні вогнегасники. 

 Плавкі вставки запобіжників калібровані. 

На дверцятах пожежних шаф після літерного індексу «ПК» вказаний 

порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони. В усіх  

установах на поверхах є плани евакуації з детальним описом дій під час 

пожежі. 

 Евакуаційні шляхи утримуються вільними, замінено пісок  у пожежних 

ящиках. Розроблені інструкції щодо дій персоналу навчального закладу у разі 

виникнення надзвичайних та техногенних ситуацій. 

За рахунок коштів міського бюджету в повному обсязі виконані заходи 

програми щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.  

На капітальні видатки на 2020 рік для закладів освіти виділено  - 

4203,8505 тис. грн, в тому числі: 

- на придбання інвентаря, обладнання та комп’ютерної техніки для 

дошкільних навчальних закладів – 92,9 тис. грн.; 

- на придбання інвентаря та обладнання для загальноосвітніх навчальних 

закладів – 80,6 тис. грн.; 

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 77,3тис. грн.; 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів – 275,99 

тис. грн.; 

- на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних 

приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та 

навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної 

середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного 

стандарту початкової освіти – 249, 75 тис. грн.,  

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками – 190,0 тис. 

грн.; 

- на укріплення зовнішніх стін будівлі ліцею № 1 –капітальний ремонт, у 

тому числі проектні роботи – 50,0 тис. грн.; 



- на встановлення системи протипожежної сигналізації та сповіщення в 

ліцеї № 1 – капітальний ремонт, у тому числі проектні роботи – 7,0 тис. грн.; 

- на встановлення системи протипожежної сигналізації та сповіщення в 

ЗОШ№ 3 –капітальний ремонт, у тому числі проектні роботи – 7,0 тис. грн.; 

- на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 7 – 1600,0 тис. грн.; 

- на капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 2 – 1400,0 тис. грн.; 

- на придбання комп’ютерної техніки для централізованої бухгалтерії 

управління освіти -15,0 тис. грн.; 

- на придбання комп’ютерної техніки для господарської групи управління 

освіти – 15,0 тис. грн.; 

- на капітальний ремонт басейну ДНЗ № 9 за рахунок залишку субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціального-економічного розвитку окремих територій –143,3105 тис. грн.; 

- видатки на виплату допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 

років – 19,91 тис. грн. 

        2420,6 тис. грн. виділено на придбання господарських товарів, медичних                               

засобів та матеріалів для ремонту, зокрема: 

- для ЗЗСО – 1000,0 тис. грн.; 

- для ЗДО – 833,6 тис. грн.; 

- для позашкілля – 587,0 тис. грн. 

  За 8 місяців 2020 року зроблено: 

- капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 2 на суму 1352,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 7 на суму – 1000,0 тис. грн; 

- завершено капітальний ремонт басейну ДНЗ № 9 на суму – 138,5 тис. 

грн.; 

- проведені поточні ремонти холу ЗОШ № 5, кабінету хімії з ЗОШ № 7, 

санблоку у ПДЗО «Прикордонник», приміщення їдальні у ліцеї № 1, дитячого 

павільйону у ДНЗ № 5 на загальну суму 317,7 тис. грн. 

За 8 місяців 2020 року придбано: 

- для ДНЗ № 1 - системний блок за 8,2 тис. грн., пральна машина за 12,1 

тис. грн.; 

- для ДНЗ № 7 – холодильник за 13,8 тис. грн.; 

- для ЗОШ № 2 – телевізор за 8,2 тис. грн., ноутбук за 9,8 тис. грн.; 

- для централізованої бухгалтерії і господарської групи управління освіти 

– 2 комп’ютери за 29,6 тис. грн.; 

- для дітей з особливими освітніми потребами придбані засоби корекції 

для ЗОШ № 2, № 4, № 8 на суму 65,8 тис. грн. 

Разом із результативним станом підготовки закладів освіти до нового 

2020-2021 н.р. залишається ряд невирішених проблемних питань. Зокрема всі 

заклади дошкільної освіти потребують ремонту асфальтованого покриття, 

завершення процесу заміни постільної білизни, посуду, меблів, встановлення 

тіньових навісів (павільйонів) на вулиці.           

- ЗДО № 1 – потребує заміни внутрішніх дверей (12 штук), зовнішніх 

дверей у складському приміщенні, ремонту загального коридору. 



- ЗДО № 2 – потребує капітального ремонту покрівлі, асфальтного 

покриття, встановлення тіньових навісів. 

- ЗДО № 3 – потребує ремонту фасаду будівлі, піддашшя. 

- ЗДО № 4 – потребує заміни огорожі. 

- ЗДО № 5 – потребує ремонту асфальтного покриття, заміни огорожі, 

будівництва 6 тіньових навісів. 

- ЗДО № 6 – потребує капітального ремонту підмостки будівлі, 

встановлення нової огорожі. 

- ЗДО № 7 – невідкладно потребує капітального ремонту покрівлі, 

цоколю, павільйонів. 

- ЗДО № 8 – потребує ремонту покрівлі, тіньових навісів. 

- ЗДО № 9 – назріла потреба ремонту тіньових навісів, піддашшя, 

цоколю будівлі, огорожі. 

У закладах загальної середньої освіти - ремонт асфальтованого 

покриття, реконструкція спортивних майданчиків, заміна труб системи 

водопостачання та каналізації, заміна електропроводки та системи освітлення, 

встановлення автоматичної пожежної сигналізації, ремонт фасаду ЗОШ №2, 

обладнання спортивного майданчика ЗОШ №8, ремонт цоколя шкіл № 4, 5, 

ремонт шкільної їдальні, спортивного залу на 1 поверсі ЗОШ №6, перекриття 

шатрового даху ліцею №1, ЗОШ №4, 8, заміна вікон, дверей, ремонт туалетних 

кімнат у ЗОШ №5, 6, 7, 8, заміна плитки у вестибюлі ЗОШ №2, 4, заміна 

паркетного покриття підлоги коридорів ЗОШ №5, 6, заміна освітлення в 

кабінетах, ремонт харчоблоків, реконструкція огорожі, придбання нових 

комп’ютерів, доповнення оснащенням медичних кабінетів, капітальний 

ремонт спортивних залів, оснащення кабінетів трудового навчання та 

«Захисту Вітчизни», забезпечення дидактичними, роздатковими матеріалами. 
У позашкільних закладах проблемним питанням лишається заміна 

освітлення в кабінетах, реконструкція огорожі, заміна вікон та дверей, ремонт 

вбиралень МНВК, придбання комп’ютерної техніки, забезпечення 

дидактичними, роздатковими матеріалами. 

 Через недостатнє фінансування не  виконане  просочення горищ 

вогнетривким розчинником, не встановлена пожежна  сигналізація, не  

придбанні в достатній кількості вогнегасники, не замінені повністю 

люмінісцентні лампи на лампи нового покоління. 

 
 


