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Про стан підготовки закладів освіти  

до нового 2019-2020 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 2019-2020 навчальному році. 

В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 2 млн. 413 тис. грн. У НВК №3 проведено 

тендер на капітальний ремонт спортивної зали на суму 4 млн. 337 тис. грн. з державного та 

міського бюджетів. Із вересня по грудень 2019 року буде здійснено ремонт на першу виділену 

суму у 780 тис. грн. До 2020 року згідно з планом-графіком буде завершено виконання інших 

робіт. 

Продовжено роботу з переведення закладів освіти на індивідуальне опалення. До опалювального 

сезону в 2018 році було введено у дію 4 модульних котельні у ЗОШ №№ 1, 4, СЗОШ №2, НВК 

«ЗОШ-гімназія», а в грудні цього року закінчено будівництво котельні НВК №3. Ці роботи 

фінансувались з міського бюджету на суму 7 млн. 103 тис. грн. 

В закладах освіти частково відремонтовано різні системи, які цього потребували, зокрема: 

опалювальної – на суму 5 млн. 225 тис. грн.; каналізаційної – на 180 тис. грн.; освітлювальної –  

на 375 тис. грн., водопровідної – на 105 тис. грн. Встановлено 123 віконних і 27 дверних блоків, 

всього на 931 тис. грн. 

 Проведено ремонт 432 кв. м. даху в ДНЗ №№  2, 7, 9, НВК № 1, спеціалізованій школі-інтернаті, 

ЦДЮТ, МНВК на суму 150 тис. грн.  

З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю на 

526 тис. грн.   

Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 169 

тис. грн. в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти. На вимогу часу другий рік 

поспіль виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із реалізації Концепції Нової 

української школи. Цього року це 913 тис. грн. з державного і 381 тис. грн. з міського бюджетів. 

Всі дошкільні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено поточний 

ремонт усіх шкільних їдалень. Закуплено нову постільну білизну на суму  764 тис. грн.  

Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах, дошкільних, 

позашкільних закладах  на 832 тис. грн.  Придбано 79 сучасних комп‛ютерів і ноутбуків, з яких 

50 комп‛ютерів за кошти державної субвенції на суму 587 тис. грн.     

Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти в сумі 167 тис. 

грн., що на 30 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Кошти використано на перезарядку 

вогнегасників, придбання протипожежного обладнання та інвентарю. В ДНЗ №8 установлено 

новий гідрант та проведено протипожежний водогін. Проведено виміри опору ізоляції.  

В ході підготовки закладів до нового 2019-2020 навчального року використано 19 млн. 024 тис. 

грн., що на 7 млн. грн. більше, ніж минулого року, з них:  16 млн. 796 тис. грн. – бюджетні кошти 

та 2,2 млн. грн. - позабюджетні, із яких  1,3 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 НВК №№ 1, НВК 

«ЗОШ-гімназія»,  спеціалізована школа-інтернат,  СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 6, 8, ДНЗ №№ 2, 3, 5, 6, 

7, 11, 12,  ЦДЮТ, ЦЕНТУМ. Результативно співпрацювали із громадськістю міста НВК №3, 

ЗОШ №№1, 3,  4, ДНЗ №№   1, 4, 8, 9, 10, МНВК. 

Разом з тим, заплановано  будівництво індивідуальної  модульної котельні у  спеціалізованій 

школі-інтернаті, яке буде завершено у 2019 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 2019-2020 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 будівництво індивідуальної 

модульної котельні у спеціалізованій школі-інтернаті, яке буде завершено у 2019 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 
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                                                                                                                        до рішення виконкому 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

управління освіти Шепетівської міської ради  

про стан підготовки закладів освіти міста  до нового 2019-2020 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 2019-2020 навчальному році. 

В усіх закладах проведено поточний ремонт на 2 млн. 413 тис. грн. У НВК №3 проведено тендер на 
капітальний ремонт спортивної зали на суму 4 млн. 337 тис. грн. з державного та міського бюджетів. Із 

вересня по грудень 2019 року буде здійснено ремонт на першу виділену суму у 780 тис. грн. До 2020 року 

згідно з планом-графіком буде завершено виконання інших робіт. 
Продовжено роботу з переведення закладів освіти на індивідуальне опалення. До опалювального сезону в  

2018 році було введено у дію 4 модульних котельні у ЗОШ №№ 1, 4, СЗОШ №2, НВК «ЗОШ-гімназія», а в 

грудні цього року закінчено будівництво котельні НВК №3. Ці роботи фінансувались з міського бюджету 
на суму 7 млн. 103 тис. грн. 

Всього замінено: 642 м трубопроводів, 80 радіаторів опалювальної системи в СЗОШ № 2, НВК №3, НВК 

«ЗОШ-гімназія»,  ДНЗ №№ 5, 8, ЦЕНТУМ на 5млн.  225 тис. грн.  Проведено заміну 70 кв. м. дерев’яної 

підлоги та постелено (покладено) 921 кв. м. лінолеуму (плитки) в ДНЗ № 1, 3, 8, 11, 12, СЗОШ № 2, 
НВК№1, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, 8, спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ.  

Під час проведення ремонту каналізаційної системи замінено 38 м труб каналізації та 73 санітарно-

технічних прилади санвузлів у  ДНЗ № 1, 3, 5, 4, 5, 8, 11, 12, СЗОШ № 2, ЗОШ №№1, 3, 6, 8, НВК № 1, 
НВК «ЗОШ-гімназія»,  спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ. Використано коштів на ремонт системи 

180 тис. грн., що на 124 тис.грн. більше, ніж минулого року.  

Замінено 181 м електромережі, встановлено 502 електроприлади в ДНЗ №№1, 3, 4, 8, 11, 12, НВК №№1, 3, 

НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ №2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, спеціалізованій школі-інтернаті, МНВК, ЦНТТУМ, 
ЦЕНТУМ. В ЗОШ №3 проведено освітлення території. Використано коштів на готовність освітлювальної 

системи 375 тис. грн. (на 327 тис. грн. більше). 

Проведено заміну 422 м трубопроводів водопостачання в ДНЗ №№ 1, 5, 7, СЗОШ №2, НВК «ЗОШ-
гімназія». На ремонт водопровідної системи використано 105 тис. грн. Проведено ремонт 432 кв. м. даху в 

ДНЗ №№  2, 7, 9, НВК № 1, спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ, МНВК на суму 150 тис. грн.  

Замінено 63 кв. м скла, встановлено 123 віконних і 27 дверних блоків у ДНЗ №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 
НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№1, 3, ЦДЮТ, всього на 931 тис. грн. бюджетних коштів, що на 506 

тис.грн. більше, ніж минулого року.  

З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю на 526 тис. 

грн., найбільше – в ДНЗ №№ 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, НВК№1,  НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ №2, ЗОШ №№1, 
3, 6, 8, ЦДЮТ.   

Поліпшено благоустрій території в усіх закладів освіти міста. Оновлено клумби в ЗОШ № 1, 3, 4, 6,  ДНЗ 

№№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, ЦЕНТУМ, створено нові у ЗОШ №4, ДЗН №№ 2, 3, 8, 10, 11, ЦЕНТУМ.  Обладнано 
та встановлено нові альтанки у ДНЗ №№2, 3. Заасфальтовано частину подвір`я у ДНЗ №10. 

Відремонтовано вхід у ДНЗ №№3,10 та відмостку фундаменту в ДНЗ №4. 

З метою оздоровлення дітей, залучення їх до світу природи в усіх дошкільних закладах оновлено та 
доповнено природні розвиваючі середовища, створено нові у  ДНЗ № 3 ( ігрові зони «Розумна доріжка»),   

ДНЗ №№ 2, 10, 11, 12. Проведено кронування дерев у ДНЗ №№ 2, 3,  ЦЕНТУМ. Посаджено 50 кущів 

самшиту в ДНЗ №11, 10 туй в ДНЗ №2,  фруктові дерева у ДНЗ №№2, 11, декоративні у ЦЕНТУМ. 

Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 169 тис. грн. в 
усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти, ЦНТТУМ. На вимогу часу другий рік поспіль 

виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із реалізації Концепції Нової української школи. 

Цього року це 913 тис. грн. з державного і 381 тис. грн. з міського бюджетів. 
Всі дошкільні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено поточний ремонт 

усіх шкільних їдалень і капітальний у роздатковій філії початкової ланки ЗОШ №1. 

Закуплено нову постільну білизну на суму 764 тис. грн. в усіх ДНЗ , НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», 

СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 3, 4,  8, спеціалізованій школі-інтернаті, ЦДЮТ.  
Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах та закладах дошкільної 

освіти, МНВК, ЦДЮТ, ЦНТТУМ на 832 тис. грн.  Придбано 79 сучасних комп‛ютерів і ноутбуків, з яких 



50 комп‛ютерів за кошти державної субвенції на суму 587 тис. грн. Всі заклади освіти  підключено до 

швидкісного Інтернету, створено і постійно оновлюються vebсторінки. 
 

 

 

Поліпшився естетичний вигляд класних кімнат і рекреацій в усіх закладах загальної середньої, 
позашкільної освіти та групових кімнат ДНЗ. Для проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми, які 

охоплені інклюзивним навчанням в ЗОШ № 4, 6, спеціалізованій школі-інтернаті створено 3 нових 

ресурсних кімнати, на обладнання яких використано 128,2 тис. грн. державної субвенції і на придбання 
спеціальних засобів корекції – 180 тис. грн., а в ДНЗ №№2, 4, 8 – 84 тис. грн. А завдяки перемозі учня 

НВК «ЗОШ-гімназія» Євтушка Владислава на міжнародній олімпіаді з біології виділено 457 тис. грн. (320 

тис. грн. з державного бюджету та 137 тис грн. з міського) на сучасне обладнання трьох кабінетів: біології, 
хімії, фізики. 80250 грн. державної субвенції виділено на кабінет української мови (нацменшини) ЗОШ 

№4. 

 Створено нові кабінети: музичного керівника в ДНЗ №11, діловода в ДНЗ №4; сенсорні кімнати в ДНЗ 

№№2, 12; для учнів початкової ланки в ЗОШ №№1, 3; кімнату усамітнення «Зона комфорту» в НВК 
«ЗОШ-гімназія»; виховної роботи, логопедичний в ЗОШ №6; медіаційного центру та охорони праці в 

МНВК. У рекреації ЗОШ№8 облаштовано автотрасу для розвитку технічних видів спорту. 

Створено і облаштовано новий спортивний зал в ДНЗ №11, фойє у ЗОШ №1. 
В НВК №№ 1, 2, 3, СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 3, 4, 6, спеціалізованій школі-інтернаті, МНВК, ДНЗ №№ 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, МНВК обладнано нові сучасні інформаційні стенди, в ЗОШ № 1 – стенд  «Сонячна 

система», в НВК «ЗОШ-гімназія» - «Сонячна планета», в ДНЗ №12 – «Чарівний світ мистецтва»,  
фотоалею «З життя закладу» в МНВК 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 освітнього процесу використано кошти в сумі 167 тис. грн., що 
на 30 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Кошти використано на перезарядку вогнегасників, 

придбання іншого протипожежного обладнання та інвентарю.  В ДНЗ №8 установлено новий гідрант та 

проведено протипожежний водогін. Проведено виміри опору ізоляції.  
 В ході підготовки закладів до нового 2019-2020 навчального року використано 19 млн. 024 тис. грн., що 

на 7 млн. грн. більше, ніж минулого року, з них:  16 млн. 796 тис. грн. – бюджетні кошти та 2,2 млн. грн. - 

позабюджетні, із яких  1,3 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 НВК №№ 1, НВК «ЗОШ-

гімназія»,  спеціалізована школа-інтернат,  СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 6, 8, ДНЗ №№ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12,  

ЦДЮТ, ЦЕНТУМ. Результативно співпрацювали із громадськістю міста НВК №3, ЗОШ №№1, 3,  4, ДНЗ 
№№   1, 4, 8, 9, 10, МНВК. 

Значну допомогу в підготовці навчальних закладів надали підприємства та організації міста  державне 

підприємство «Шепетівське лісове господарство», локомотивне, ДП «Шепетівський ремонтний завод»,  
благодійний фонд «Зміцнення громад», ГО «Громадська ініціатива Романа Мацоли», ПП «Подолянка»;  

підприємці,  фізичні  особи Верхогляд М.І.,  Мовсесян В.М., Шевчук В.М., Грабовська Т.М., Докіль С.М., 

Бабич В.І., Лобай О.В., Данчевський С.Й., Федоров А.В., Волоткевич І.В., Семенюк І.І., Альмяшов Р.О., 

Кондратюк А.П., Франчук О.Л., Тимощук О.О., Хомяк О.Ю., Туйбова К.Л., Воронюк О.В., Бородій О.А., 
Шамасурян А.Г., Чорнобривцев А.Г. та інші. 

Разом з тим, заплановано  будівництво індивідуальної  модульної котельні у  спеціалізованій школі-

інтернаті, яке буде завершено у 2019 році. 
 

Завізовано: 

 

   Заступник начальника управління освіти                                                                Т.В.Музика 

 

  Керуючий справами міськвиконкому                                                                       В.І.Рачук  
                                                                                                                               
                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                

 

 

 


