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Про стан підготовки закладів освіти
до нового 2018-2019 навчального року
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту», з метою належної підготовки закладів освіти до нового
навчального року, управлінням освіти, керівниками закладів освіти при сприянні виконавчого
комітету Шепетівської міської ради, депутатів, при широкій підтримці батьківської
громадськості, спонсорів проведено значну роботу для створення належних умов організації
освітнього процесу у новому 2018-2019 навчальному році.
В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 1 млн. 617 тис. грн. та капітальний на суму
4 млн. 654 тис. грн. окремих будівель та мереж. За бюджетні кошти капітально відремонтовано
частину даху СЗОШ № 2 (367 тис. грн.), ДНЗ № 10 (469 тис. грн.), відремонтовано дах та
електромережу ЗОШ № 6 (236 тис. грн.), встановлено вікна у ЗОШ № 3 (148 тис. грн.) та ЗОШ №
4 (95 тис. грн.), влаштовано підлогу в ЗОШ № 8 (356 тис. грн.), ремонт харчоблоку ДНЗ № 12
(191 тис. грн.). Виконано інші роботи.
Введено в дію 8 модульних котелень на 8 млн. 818 тис. грн., що в опалювальний сезон надало
економію енергоресурсів на 976 тис. грн.
Проведено роботу щодо удосконалення охорони приміщень та територій ЗОШ №№ 1, 3, 4, НВК
№№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», де встановлено охоронну сигналізацію та відео спостереження,
на що витрачено 949 тис. грн.
В закладах освіти проведено частково ремонт різних систем, які цього потребували, зокрема:
опалювальної – на суму 476 тис. грн.; каналізаційної – на 57 тис. грн.; освітлювальної – на 48
тис. грн., водопровідної – на 134 тис. грн. Встановлено 142 віконних і 29 дверних блоків, всього
на 415 тис. грн.
Проведено ремонт 2302кв. м. даху в ДНЗ №№ 2, 7, 10, НВК № 1, СЗОШ № 2, МНВК на суму 841
тис. грн., з них бюджетних 838 тис. грн.
З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю на
177 тис. грн.
Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 517
тис. грн. Всі дошкільні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено
поточний ремонт усіх шкільних їдалень. Закуплено нову постільну білизну на суму 162 тис. грн.
Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах, дошкільних,
позашкільних закладах на 1млн. 322 тис. грн., що на 538 тис. грн. більше, ніж минулого року.
Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти у сумі 138 тис.
грн. Закуплено 112 нових вогнегасників. Придбано інше протипожежне обладнання та інвентар.
В ході підготовки закладів до нового 2018-2019 навчального року використано 12 530 617 грн., з
них: близько 9,5 млн. грн. – бюджетні кошти та 2,9 млн. грн. - позабюджетні, із яких 1,9 млн.
грн. – спонсорська допомога. Ці кошти використано на ремонт приміщень та зміцнення
навчальної, методичної і матеріально-технічної бази.

Найбільше залучили позабюджетних коштів на виконання ремонтних робіт спеціалізована
школа-інтернат (640 тис. грн.), НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ № 2, ЗОШ № 1, 3, 6,
8, ДНЗ №№ 2, 3, 7, 11, 12, МНВК, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, ДЮСШ. Результативно співпрацювали із
громадськістю міста ЗОШ № 4, ДНЗ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ЦНТТУМ.
Разом з тим, заплановано встановлення індивідуальних модульних котелень у СЗОШ № 2, ЗОШ
№№ 1, 4, НВК № 3, НВК «ЗОШ – гімназія», спеціалізованій школі-інтернаті, які планується
завершити у 2018 році.
Виходячи з вищезазначеного, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію управління освіти Шепетівської міської ради «Про стан підготовки закладів освіти
до нового 2018-2019 навчального року» взяти до відома. (Додається).
2. Відзначити належну роботу управління освіти, всіх керівників закладів освіти з підготовки до
нового навчального року.
3. Начальнику управління освіти Тихончук Л.І. взяти під контроль встановлення індивідуальних
модульних котелень у СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 4, НВК № 3, НВК «ЗОШ – гімназія»,
спеціалізованій школі-інтернаті, які планується завершити у 2018 році.
.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В.,
начальника управління освіти Тихончук Л.І.

Міський голова

М.І.Полодюк

Виконавець: головний спеціаліст управління освіти

Л.Басистюк

Завізовано:
Заступник міського голови

Н.Стасюк

Начальник управління освіти

Л.Тихончук

Начальник юридичного відділу

Г.Бабась

Керуючий справами міськвиконкому

В.Рачук

Додаток
до рішення міськвиконкому
ІНФОРМАЦІЯ
управління освіти Шепетівської міської ради
про стан підготовки навчальних закладів міста до нового 2018-2019 навчального року
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про позашкільну освіту», з метою належної підготовки закладів освіти до нового навчального року,
управлінням освіти, керівниками закладів освіти при сприянні виконавчого комітету Шепетівської міської
ради, депутатів, при широкій підтримці батьківської громадськості, спонсорів проведено значну роботу
для створення належних умов організації освітнього процесу в закладах до нового 2018-2019 навчального
року.
В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 1 млн. 617 тис. грн. та капітальний на суму 4 млн.
654 тис. грн. окремих будівель та мереж. За бюджетні кошти капітально відремонтовано частину даху
СЗОШ № 2 (367 тис. грн.), ДНЗ № 10 (469 тис. грн.), відремонтовано дах та електромережу ЗОШ № 6
(236 тис. грн.), встановлено вікна у ЗОШ № 3 (148 тис. грн.) та ЗОШ № 4 (95 тис. грн.), влаштовано
підлогу ЗОШ № 8 (356 тис. грн.), харчоблок ДНЗ № 12 (191 тис. грн.). Виконано інші роботи.
Введено в дію 8 модульних котелень на 8 млн. 818 тис. грн., що в опалювальний сезон надало економію
енергоресурсів на 976 тис. грн.
Проведено роботу щодо удосконалення охорони приміщень та територій ЗОШ №№ 1, 3, 4, НВК №№ 1, 3,
НВК «ЗОШ-гімназія», де встановлено охоронну сигналізацію та відео спостереження, на що витрачено
949 тис. грн.
Всього замінено: 779 м трубопроводів, 25 радіаторів опалювальної системи в спеціалізованій школіінтернаті, СЗОШ № 2, НВК «ЗОШ-гімназія», ДНЗ №№ 2, 4, ЦДЮТ на 476 тис. грн. Проведено заміну 262
кв. м. дерев’яної підлоги та постелено (покладено) 651 кв. м. лінолеуму (плитки) в ДНЗ № 2, 3, 5, 7, 8, 9,
СЗОШ № 2, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ № 6, 8, спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ,
ЦНТТУМ.
Для ремонту каналізаційної системи замінено 43 м труб каналізації та 27 санітарно-технічних приладів
санвузлів у ДНЗ № 1, 4, 7, 11, СЗОШ № 2, ЗОШ № 3, НВК № 1, ЦДЮТ. Використано коштів на ремонт
системи 57 тис. грн.
Замінено 1780 м електромережі, встановлено 189 електроприладів. Найбільше замінено електромережі в
ЗОШ № 6 – 1620 м. Використано коштів на готовність освітлювальної системи 48 тис. грн.
Проведено заміну 775 м трубопроводів водопостачання в ДНЗ №№ 5, 7, 8, 11, НВК № 1, НВК «ЗОШгімназія», спеціалізованій школі – інтернаті, ЦДЮТ. На ремонт водопровідної системи використано 134
тис. грн., що на 105 тис. грн. більше, ніж минулого року. Проведено ремонт 2302 кв. м. даху в ДНЗ №№ 2,
7, 10, СЗОШ № 2, ЦДЮТ, МНВК на суму 841 тис. грн., з них бюджетних 838 тис. грн.
Замінено 115 кв. м скла, встановлено 142 віконних і 29 дверних блоків у ДНЗ №№ 2, 5, 8, 9, 11, 12, СЗОШ
№ 2, НВК № 3, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№ 3, 4, спеціалізованій школі-інтернаті, МНВК, ЦНТТУМ,
ЦЕНТУМ, всього на 415 тис. грн. бюджетних коштів.
З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю на 177 тис.
грн., найбільше – в ДНЗ №№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, НВК№№ 1, 3, СЗОШ №2, ЗОШ №№ 3, 4, 6, 8,
спеціалізованій школі-інтернаті, ЦЕНТУМ, ЦНТТУМ, ЦДЮТ, МНВК, ДЮСШ.
Поліпшено благоустрій території в усіх закладів освіти міста. Оновлено клумби в ЗОШ № 4, 6, НВК № 1,
3, ДНЗ №№ 2, 5, 6, 8, ЦЕНТУМ, створено нові у ЗОШ №4, ДЗН №№ 1, 2, 4, 8, 10, 11. Очищено, укатано
футбольні поля стадіонів ДЮСШ і проведено підсів їх газонною травою. Обладнано та встановлено нові
альтанки у ДНЗ №№ 2, 11. Замінено частину огорожі у ЗОШ № 4, 6, НВК № 1, ДНЗ № 9, 10, ЦЕНТУМ,
ЦНТТУМ, встановлено нові ворота у ДНЗ № 11. Відремонтовано частину фасаду та покладено плитку у
вестибюлі ДНЗ № 8.
З метою оздоровлення дітей, залучення їх до світу природи в усіх дошкільних закладах оновлено та
доповнено природні розвиваючі середовища, створено нові у ДНЗ № 1 (доріжка здоров`я), ДНЗ № 3
(дослідницький центр «Студія експерименту»),
ДНЗ№ 5 (Лаунж-зона), ДНЗ № 6 (дитячий
метеомайданчик). Проведено кронування дерев у ДНЗ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, НВК № 1, ЦЕНТУМ, окрім того,
у ЗОШ № 6, ДНЗ № 1, 5, 9, ЦЕНТУМ видалено старі дерева; реконструйовано та доповнено зони
відпочинку в ЗОШ № 4, ДНЗ №№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, ЦЕНТУМ та створено нові у ДНЗ № 12 («Літній
дощ», «Казкотерапія»). У НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ № 3, ДНЗ №№ 1, 3, спортивні площадки доповнено
спорудами та обладнанням.
Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 517 тис. грн. в
усіх закладах дошкільної освіти, НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 3, 4, 6,
спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ, ЦНТТУМ, ЦЕНТУМ, що на 94 тис. грн. більше, ніж минулого
року. В усі школи придбано комплекти одномісних парт для першокласників.

Всі дошкільні навчальні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено
поточний ремонт усіх шкільних їдалень і капітальний у ДНЗ № 12.
Закуплено нову постільну білизну на суму 162 тис. грн. в ДНЗ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, НВК № 1,
СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, 8, спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ.
Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах та закладах дошкільної
освіти, МНВК, ЦДЮТ, ЦНТТУМ на 1 млн. 322 тис. грн., що на 538 тис. грн. більше, ніж минулого року.
Придбано 66 сучасних комп‛ютерів і ноутбуків, з яких 39 комп‛ютерів за кошти обласного і державного
бюджетів. Всі заклади освіти підключено до швидкісного Інтернету, створено і постійно оновлюються
veb-сторінки.
Поліпшився естетичний вигляд класних кімнат і рекреацій в усіх загальноосвітніх, позашкільних закладах
та групових кімнат ДНЗ. Створено нову сенсорну кімнату в ЗОШ № 4. Реконструйовано медичні кабінети
ЗОШ № 3, НВК № 3. Створено нові зони відпочинку в початковій ланці НВК № 1.
В НВК №№ 1, 2, 3, СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, спеціалізованій школі-інтернаті, МНВК, ДНЗ №№ 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, МНВК обладнано сучасні інформаційні стенди, в ЗОШ № 8 – стенд державної
символіки України. У ДНЗ № 4 суттєво доповнено музей українознавства, оновлено міні-музеї в усіх ДНЗ,
створено нові - «Українська народна іграшка» в ДНЗ № 7, етнографічний музей писанки у ЦЕНТУМ.
Обладнано фотовиставку «Україна квітуча» в ДНЗ № 4 тощо.
В усіх закладах освіти організовано роботу на збереження приміщень, тому в окремих кабінетах, групових
кімнатах не потрібно було проводити ремонт.
Для забезпечення протипожежної безпеки навчально-виховного процесу використано кошти в сумі 138
тис. грн., що на 29 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Закуплено 112 вогнегасників, придбано
інше протипожежне обладнання та інвентар. Проведено виміри опору ізоляції.
В ході підготовки закладів до нового 2018-2019 навчального року використано 12 530 617 грн., з них:
близько 9,5 млн. грн. – бюджетні кошти та 2,9 млн. грн. - позабюджетні, із яких 1,9 млн. грн. –
спонсорська допомога. Ці кошти використано на ремонт приміщень та зміцнення навчальної, методичної
і матеріально-технічної бази.
Найбільше залучили позабюджетних коштів на виконання ремонтних робіт спеціалізована школаінтернат (640 тис. грн.), НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ № 2, ЗОШ № 1, 3, 6, 8, ДНЗ №№ 2,
3, 7, 11, 12, МНВК, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, ДЮСШ. Результативно співпрацювали із громадськістю міста
ЗОШ № 4, ДНЗ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ЦНТТУМ.
Значну допомогу в підготовці навчальних закладів надали підприємства та організації міста державне
підприємство «Шепетівське лісове господарство», ПАТ «Шепетівкагаз», локомотивне та вагонне депо,
ДП «Шепетівський ремонтний завод», благодійний фонд «Зміцнення громад», ГО «Громадська ініціатива
Романа Мацоли»; підприємці, фізичні особи Верхогляд М.І., Цицера В.М., Мовсесян В.М., Кениг В.М.,
Шевчук Н.В., Прокопчук А.В., Шевченко А.В., Загоруйко Н.А., Лисай Ю.В., Кузін Р.О., Михальчук О.І. та
інші
Разом з тим, заплановано встановлення індивідуальних модульних котелень у СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1,
4, НВК № 3, НВК «ЗОШ-гімназія», спеціалізованій школі-інтернаті, які планується завершити у 2018
році.

Завізовано:
Начальник управління освіти

Л.І.Тихончук

Керуючий справами міськвиконкому

В.І.Рачук

