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НАКАЗ 
18 липня 2013 року                     № 191 
 
Про проведення огляду готовності  
загальноосвітніх, позашкільних  
навчальних закладів району            
до роботи в  2013 / 2014 навчальному році 
 

Керуючись Положенням про управління з питань освіти, молоді та 
спорту Золочівської районної державної адміністрації (надалі – управління), з 
метою встановлення рівня готовності загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів до роботи в 2013/2014 навчальному році 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити графік огляду готовності загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів району до роботи в 2013/2014 навчальному році 
(додаток 1). 

2. Керівнику групи технічного нагляду управління з питань освіти, молоді 
та спорту Курман М.В. забезпечити контроль за виконанням заходів з 
підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового 
навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов. 

До 10.08.2013 
3. Заступнику начальника управління з питань освіти, молоді та спорту 

Псюку Я.П.:  
3.1. організувати проведення огляду готовності навчальних закладів 

району до роботи в 2013/2014 навчальному році згідно з додатком 1 та 
додатком 2;  

З 14.08.2013 по 16.08.2013 
3.2. підготувати проект наказу «Про підсумки огляду готовності 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району до роботи до 
2013/2014 навчальному році». 

До 20.08.2013 
4. Керівникам навчальних закладів: 



4.1. забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-
технічної бази підпорядкованих навчальних закладів до нового навчального 
року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки 
життєдіяльності; 

До 10.08.2013 
4.2. у день об’їзду забезпечити наявність усіх необхідних матеріалів 

згідно додатку 2; 
4.3. створити належні умови для роботи комісії управління з перевірки 

готовності навчальних закладів до нового навчального року; 
З 14.08.2013 по 16.08.2013 

4.4. до початку огляду навчальних закладів надати  письмовий звіт про 
готовність підпорядкованого навчального закладу до нового навчального 
року. 

До 10.08.2013 
5. Секретарю Мединському Р.М. розмістити цей наказ на сайті 
управління. 

До 20.07.2013 
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник                                            І.Я. Божаківський  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник управління з питань освіти, 
молоді та спорту Золочівської РДА 
_____________ І.Я. Божаківський 

      18 липня 2013 р.  
 
 

ГРАФІК 
об’їзду навчальних закладів Золочівського району по підготовці 

до нового 2013-2014 навчального року 
(Виїзд транспорту з вул. Івасюка, 12 м. Золочева о 9 год.30хв.) 

 
№ 
з\п Склад групи Дата  Трансп.   

забезпечення Зона для перевірки 

1 Псюк Я.П. – заступник 
начальника управління,  
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

14.08.2013 Управління 
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Сасівська зона:  
Ушня, Сасів,  
Руда-Колтівська, 
Опаки, Верхобуж, 
Колтів,  Кругів,  

2 Грицина Г.П. – завідувач 
районним методичним 
кабінетом управління,  
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

14.08.2013 Управління з 
питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Куровицька зона: 
Новосілки, 
Митулин, Словіта, 
Підгайчики, 
Куровичі, 
Погорілці,  

3 Левкович А.В. – головний 
спеціаліст управління,  
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

14.08.2013 Управління 
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Білокамінська зона  
Бужок, Жуличі, 
Білий Камінь, 
Гончарівка, 
Скварява,  

4 Паздзірська М.М. – методист 
РМК управління,  
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

14.08.2013 Районна рада Поморянська зона: 
Поляни, 
Поморяни,  
Ремезівці, Сновичі, 
Шпиколоси, 
Жуків. 



5 Бохна Л.М. – методист РМК 
управління, представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

15.08.2013 Управління 
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Плугівська зона: 
Підгородне, 
Струтин,   
Тростянець, 
Новоселище, 
Підлипці, Плугів, 

6 Булас Н.А. – методист РМК 
управління, представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

15.08.2013 Управління 
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 
освіти 

Гологірська зона: 
Скнилів, Бортків, 
В.Вільшаниця, 
Трудовач, 
Гологори. 

7 Питльований А.М. – 
методист РМК управління,  
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

15.08.2013 Управління 
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Глинянська зона: 
Заставне, Глиняни, 
Розворяни, 
Перегноїв, 

8 Звір Л.М. методист РМК 
управління, представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

15.08.2013 Районна рада Приміська зона: 
Городилів, 
Єлиховичі, Зозулі, 
Ясенівці,  Залісся, 
Червоне,  Княже. 

9 Божаківський І.Я. – 
начальник управління, 
представник 
райдержадміністрації, 
представник районної  ради, 
представник Золочівського 
міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС 

16.08.2013 Управління  
з питань 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Заклади освіти  
м. Золочева, 
Вороняки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до наказу начальника  
управління з питань освіти, 
молоді та спорту Золочівської 
райдержадміністрації 
від   18 липня 2013 р.  № 191  
 

Модель готовності загальноосвітніх навчальних закладів  
до роботи в 2013/2014 навчальному році 

1.  Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів. 
2.  План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради. 
3.  Стан підготовки навчальних кабінетів, відповідність їх навчально-методичного 

забезпечення та оформлення вимогам Положення про навчальні кабінети 
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 20.07.2004 N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети 
загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 09.09.2004 за N 1121/9720). Кількість кабінетів, майстерень та спортивних 
залів, за завідування якими здійснюється оплата педагогічним працівникам. 

4.  Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною та 
довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток забезпечення 
підручниками у відповідності до переліку Міністерства освіти і науки України. 

5.  Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству 
України. 

6.  Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та 
обслуговуючим персоналом. 

7.  Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження.  
8.  Стан території (наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників, 

квітників, огорожі, підсобних споруд, спортивних майданчиків, флагштока для 
прапора). Наявність та відповідність нормативним вимогам вивіски закладу (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 N 120 «Про назви, печатки, 
штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 26.02.2004 за N 248/8847). 

9.  Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів 
України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної 
експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени 
та на весні) актів обстежень будівель. 

10.  Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов 
зберігання. 

11.  Стан спортивної зали, наявність інвентарю, необхідного для організації навчально-
виховного процесу. 

12.  Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та 
посудом, санітарний стан, умови для миття рук.  

13.  Забезпеченість питною водою. Відбір питної води для проведення лабораторних 
досліджень щодо її якості. 

14.  Наявність та стан обладнання медичного кабінету. 
15.  Стан збереження меблів у класних кімнатах, кабінетах, інших приміщеннях. 



16.  Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану 
підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність 
паспортів на котельні.  Умови зберігання твердого палива (при його необхідності). 

17.  Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорту установи. Відсоток 
встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей. 

18.  Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних 
працівників на 1 ПК). 

19.  Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з 
охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини). 
Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в 
кабінетах. 

20.  Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 
процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів. 

21.  Відповідність вимогам  безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики, 
інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до навчального 
процесу майстерень для проведення занять з технічних та  обслуговуючих видів 
праці. 

22.  Відповідність вимогам  безпеки та безпеки життєдіяльності спортивної зали. 
Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та 
надійність експлуатації. 

23.  Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами. 
24.  Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору 

ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до 
роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками.  

25.  Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 
освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної 
пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від  30.09.1998 
№ 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 
800/3240. Наявність і стан протипожежного обладнання. 

26.  Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних 
заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і 
пожежам. 

 


