АКТ
ГОТОВНОСТІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
ДО 2018/2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Складений ____._______. 2018 року
Повна назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти Державний навчальний
заклад «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних
медіатехнологій та машинобудування»
Повна адреса м. Харків, вул. Камишева Івана, 37, 61038
Телефони (057) 738-42-63, 738-06-04
Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Пономарьова Вікторія Володимирівна
Відповідно до листа від 10.07.2018р. № 01-30/3200
Комісією вивчено питання щодо підготовки закладу професійної (професійно-технічної)
освіти до нового 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період:
Голова комісії:
Ігнатьєв В.В., заступник директора Департаменту науки і освіти – начальник управління
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.
Члени комісії:
Дригайло С.О., начальник управління ресурсного забезпечення Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації;
Волік І.М., начальник відділу науки, вищої та професійної освіти управління освіти і науки
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
Мірошник О.В., начальник відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
Харибіна Н.Ф., начальник комунальної установи «Центр матеріально-технічного
забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» Харківської обласної ради;
Шконденко О.В., начальник служби охорони праці комунальної установи «Центр
матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»
Харківської обласної ради;
Русланова Т.О., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти
у Харківській області;
Вінніченко Є.В., начальник Московського районного відділу Головного управління
Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області;
Пономарьова В.В., директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
Власенко О.О., інженер з охорони праці закладу професійної (професійно-технічної освіти).

Комісія встановила:
1. Проект плану роботи на 2018/2019 навчальний рік розроблений відповідно до вимог,
в наявності всі розділи, всі служби брали участь у розробці і погодженні.
2. Робочі навчальні плани з професій на 2018/2019 навчальний рік в наявності
і затверджені в установленому порядку:
- Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку) (рік затвердження – 2018 р.);
- Друкар офсетного плоского друкування, налагоджувальник поліграфічного
устаткування (рік затвердження – 2018 р.);
- Оператор комп’ютерної верстки (рік затвердження – 2018 р.);
- Оператор комп’ютерної верстки «видавництво та поліграфія» ОКР молодший
спеціаліст (рік затвердження – 2016 р.);
- Друкар офсетного плоского друкування «видавництво та поліграфія» ОКР
молодший спеціаліст (рік затвердження – 2016 р.)
- Оператор комп’ютерної верстки, електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин (рік затвердження – 2018 р.);
- Оператор комп’ютерного набору, палітурник(рік затвердження – 2018 р.);
- Друкар офсетного плоского друкування (рік затвердження – 2018 р.);
- Слюсар-ремонтник (рік затвердження – 2018 р.);
- Верстатник широкого профілю (рік затвердження – 2018 р.).
3. .Проект розкладу занять складено відповідно до вимог нормативних документів
та наявного контингенту учнів.
4. Книга наказів з основної діяльності в наявності, розпочата 04.01.2016р.
5. Книга наказів з кадрових питань в наявності, розпочата 05.01.2016р.
6. Книги наказів про контингент учнів та слухачів в наявності, розпочата 23.09.2015р.
7. Поіменні книги обліку особового складу учнів та слухачів в наявності, заповнюються
своєчасно.
8. Журнали обліку вхідної та вихідної документації в наявності, вхідної –
розпочата10.05.2018р., вихідної – розпочата 04.05.2018р.
9. Затверджена циклограма наказів по закладу професійної (професійно-технічної) освіти
затверджена наказом від 02.01.2018р. № 1.
10. Книга протоколів засідань педагогічних рад в наявності, відповідає плану роботи
педради, останній протокол – 21.06.2018р. № 6
11. Книга обліку трудових книжок педагогічних працівників в наявності, розпочата
09.02.2002р.
12. Книга обліку і видачі документів про освіту в наявності, ведеться відповідно до вимог,
заповнюється своєчасно.
13. Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу закладу професійної
(професійно-технічної) освіти в наявності, збори проводяться, протоколи ведуться.
14. Наявність документів щодо організації виробничої практики учнів у закладі професійної
(професійно-технічної) освіти в наявності плани організації виробничої практики
учнів, накази.
15. Перспективний план роботи педагогічного колективу в наявності на 2018/2019
навчальний рік.
16. Наявність документів з питань оренди приміщень закладу професійної (професійнотехнічної) освіти. В наявності.
17. Матеріали щодо проведення звітування директора закладу професійної (професійнотехнічної) освіти на зборах трудового колективу матеріали в наявності.
18. Стан підготовки навчальних кабінетів, відповідність їх навчально-методичного
забезпечення згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти

з конкретних професій. Кількість кабінетів, майстерень та спортивних залів,
за завідування якими здійснюється оплата педагогічним працівникам навчальнометодичне забезпечення навчальних кабінетів приведено у відповідальність
до ДСППТО з професій.
19. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною
та довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток забезпечення
підручниками у відповідності до навчальних програм бібліотечний фонд станом
на 01.08.2018р. складає 46462 примірника.
20. Штатний розпис закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його відповідність
чинному законодавству України в наявності, оформлений, затверджений відповідно
до чинного законодавства.
21. Забезпеченість педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти та обслуговуючим
персоналом забезпеченість педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти
та обслуговуючим персоналом складає 100%.
22. План виробничого навчання в наявності.
23. План навчально-виробничої діяльності в наявності.
24. Перелік навчально-виробничих робіт з професій в наявності.
25. Журнали теоретичного та виробничого навчання забезпечений на 100%.
26. Журнал обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями
закладу професійної (професійно-технічної) освіти в наявності.
27. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження
педпрацівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти наказ від 18.06.2018р.
№ 91, середнє педнавантаження 341 година.
28. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників, квітників,
навчально-дослідної ділянки, огорожі, підсобних споруд, спортивних майданчиків,
флагштока для прапора). Наявність та відповідність нормативним вимогам вивіски
закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Стан території в задовільному стані.
В наявності: бетонований майданчик для сміттєзбиральників; квітники, огорожі
пофарбовані, спортивний майданчик має пофарбований спортінвентар; покошений
газон; флагшток для прапора в справному стані. Вивіска закладу професійної
(професійно-технічної) освіти відповідає нормативним вимогам.
29. Наявність Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою
(пункт 1 стаття 126 Земельного Кодексу України). Державні акти на право постійного
користування земельними ділянками в наявності. Земельна ділянка за адресою:
вул. Камишева Івана, 37: Державний акт від 25.01.2006 р. № 306174, Витяг
з Держреєстру на нерухоме майно про реєстрацію інших речових прав від 19.12.2014
р. № 451603. Земельна ділянка за адресою: вул. Академіка Павлова, 1: Рішення
Харківської міської ради від 21.02.2018 № 991/18 «Про надання юридичним
та фізичним особам дозволу на розробку документації із землеустрою для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд», лист від 28.02.2018 р. вих. № 190
до ХРФ ДП «Центр державного земельного кадастру» щодо розроблення технічної
документації із землеустрою. Земельна ділянка за адресою: вул. Пушкінська, 87:
Державний акт від 11.01.2008 р. № 319517.
30. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту ________–_______
31. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання.
Стан
задовільний,
терміни
експлуатації
та
зберігання
відповідають
нормам.
32. Стан спортивної зали, обладнання та наявність інвентарю, необхідного для організації
навчально-виховного процесу. Приміщення спортивної зали пристосоване,
забезпечене необхідним обладнанням, проведено косметичний ремонт.

33. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом,
санітарний стан, умови для миття рук. Їдальні в закладі немає.
34. Наявність та стан обладнання медичного кабінету згідно зі специфікою закладу.
Медичний кабінет обладнано відповідно до нормативних вимог.
35. Стан готовності до навчального процесу майстерень: наявність у них обладнання
та інструменту згідно з нормами, електрозахисту, вентиляції. Навчальні майстерні
підготовлені до навчального процесу. Обладнання та інструменти відповідають
вимогам та нормам, електрозахисту.
36. Наявність гуртожитку. Гуртожитку в начальному закладі немає.
37. Стан приміщень для проживання учнів. Власного гуртожитку заклад
немає.
38. Стан гігієнічних приміщень, наявність кімнати гігієни для дівчат. Власного гуртожитку
заклад немає.
39. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи. Відсоток встановлених
енергозберігаючих вікон, дверей, ламп від загальної кількості. В наявності: прилад
обліку обсягів теплопостачання – 2 од., лічильники активної електроенергії – 6 од.,
оформлений енергопаспорт, відсоток встановлених енергозберігаючих вікон – 45%,
дверей – 25%, ламп – 70% від загальної кількості.
40. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників
на 1 ПК). На один комп’ютер припадає 6,5 учнів, педагогічних працівників –
3 особи.
41. Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах.
Призначені відповідальні за стан безпеки життєдіяльності, охорони праці, про що
є відповідні документи та вказівки в кабінетах.
42. Організація медичних оглядів учнів, контроль за станом здоров’я. Проведення
обов’язкових медичних оглядів педагогічних працівників. Медичний огляд учнів
проводиться 1 раз на рік, про що є запис в медичних картках; педпрацівники пройшли
медичний огляд своєчасно.
43. 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. Забезпечення учасників навчально-виховного процесу
спецодягом та засобами індивідуального захисту. Учасники навчально-виховного
процесу дотримуються правил безпеки життєдіяльності: протоколи №№1,2,3,4,5
від 07.02.2018р.,27.02.2018р.,11.04.2018р.,27.04.2018р. про проведення навчання
та перевірку знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, безпеки
життєдіяльності в наявності, журнали реєстрації інструктажів в наявності.
Учасники навчально-виховного процесу забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту.
44. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики,
інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до навчального процесу
майстерень. Стан кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни
перевірено на відповідність вимогам безпеки, про що складено акти про проведення
випробування і перевірку на надійність встановлення та кріплення стаціонарних
меблів і стендів. Стан майстерень перевірено на відповідність вимогам безпеки,
про що складено акти-дозволи на їх експлуатацію.
45. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності спортивної зали (грати
на вікнах, батареях опалення та світильниках, стан підлоги, освітлення та опалення).
Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність
експлуатації. Стан спортивної кімнати та спортивного майданчика перевірено

на відповідність вимогам безпеки, про що складено акти-дозвіл № 37 на їх
експлуатацію.
46. Стан освітлення у закладі професійної (професійно-технічної) освіти згідно з нормами.
Стан освітлення відповідає вимогам.
47. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів
України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами
праці») _____________________________-----______________________________________
(зазначити дату проведення атестації та кількість робочих місць);
48. 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. Допуски до роботи в
наявності. Проведено перевірку опору ізоляції силових і освітлювальних
електропроводок, опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях
магістралей і устаткування, опору петлі «фаза-нуль» – Технічний звіт № 116/1
(приміщення за адресою: вул. Івана Камишева, 37), Технічний звіт № 121 (приміщення
за адресою: вул. Пушкінська, 87) Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОМБУД-КОМ».
49. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів та установ системи освіти України»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359. Наявність
і стан працездатного протипожежного обладнання:
протипожежні щити ________2_______ (зазначити кількість одиниць);
вогнегасники __________58_________ (зазначити кількість одиниць та % забезпечення);
блискавкозахист працездатний (стан працездатний/непрацездатний);
пожежні водойми (гідранти) ____2____ (зазначити кількість одиниць);
пожежні рукави _________12__________ (зазначити кількість одиниць);
пожежні крани __________12__________ (зазначити кількість одиниць);
наявність інструкцій з пожежної безпеки та план евакуації в наявності.
50. 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 в наявності.
51. Забезпеченість закладу професійної (професійно-технічної) освіти захищеними статтями
витрат заробітна плата – 100%, нарахування на заробітну плату – 100%, комунальні
послуги – 100%, стипендія – 100%, харчування – 100%.
52. Залучення спеціального фонду бюджету 158847,00 грн. Кошти залучались на: оплату
послуг зв’язку, придбання витратних матеріалів, обслуговування комп’ютерної
техніки.
53. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат (стаття 57 Закону України
«Про освіту»). Виплати проводяться своєчасно.
54. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу 191624,00 грн.
бюджетних 61904,00 грн.
спонсорських _______‒_______
батьківських ________‒_______
зароблених закладом 129720,00 грн.
55. Вказати:
- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):

