
                                  
                                       

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

            2020                                           м. Шепетівка                                      №  

 

 
Про стан підготовки закладів освіти  

до нового 2020-2021 навчального року 

 

 

           Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 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 2020-2021 навчальному році. 

          В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 2 млн. 119 тис. грн. і 

капітальний – на 6 млн. 369 тис. грн. (завершено у 2019 році монтаж індивідуальних 

модульних котелень в НВК № 3, гімназії № 5 та продовжується ремонт спортивної зали 

НВК № 3, обладнано нове приміщення ІРЦ). 

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

зокрема: опалювальної – на суму 422 тис. грн.; каналізаційної – на 232 тис. грн. що на 52 

тис. грн. більше, ніж минулого року; освітлювальної –  на 267 тис. грн., водопровідної – на 

136 тис. грн. Встановлено 29 віконних і 30 дверних блоків, всього на 303 тис. грн. 

 Проведено ремонт 80 кв. м. даху в ДНЗ №№  2, 6, ЗОШ № 1, ЦДЮТ, ЦНТТУМ на суму     

36 тис. грн.  

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

інвентарю на 272 тис. грн.   

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

суму 110 тис. грн. в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти. На вимогу часу 

третій рік поспіль виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із реалізації 

Концепції Нової української школи. Цього року на це виділено 1 млн. 3 тис. грн. з 

державного і 431 тис. грн. з міського бюджетів. Придбано сучасні меблі, дидактичний 

матеріал та комп`ютерну техніку для учнів 1-х класів. 

         Всі дошкільні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено 

поточний ремонт усіх шкільних їдалень. Для ефективного впровадження системи НАССР в 

організацію дитячого харчування відремонтовано каналізаційні системи харчоблоків НВК 

№ 1 на 100 тис. грн., в ЗОШ № 8 – на 35 тис. грн., кімнату гігієни для працівників у ЗОШ 

№3. В СЗОШ № 2, ЗОШ № 8, НВК «ЗОШ – гімназія» закуплено і встановлено кухонне 

обладнання на суму 262 тис. грн. (співфінансування державного (183 тис. грн.) і міського 

(79 тис. грн.) бюджетів). Закуплено нову постільну білизну на суму  124 тис. грн.  

         Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах, 

дошкільних, позашкільних закладах  на 134 тис. грн.  Придбано 37 сучасних комп‛ютерів і 

ноутбуків, з яких 28 комп‛ютерів за кошти державної субвенції на суму 297 тис. грн. В 

закладах загальної середньої освіти використано 1 млн. 291 тис. грн. державної субвенції на 

облаштування локальної мережі з підключенням до швидкісного Інтернету.   

        У 2020 році для дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним 

навчанням, виділено 809 тис. грн. державної субвенції, в тому числі на видатки споживання 

537 тис. грн. та видатки розвитку – 187 тис. грн.  ІРЦ переведено у інше приміщення, яке 

розташоване на 1-му поверсі гуртожитку гімназії № 5. На його ремонт використано 249 тис. 

грн. з міського бюджету. 

 

 



        

 

           Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти в 

сумі 415 тис. грн., що на 248 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Кошти 

використано на перезарядку вогнегасників, поповнення інвентарем пожежних щитів, 

придбання іншого протипожежного обладнання. Встановлено автоматичну пожежну 

сигналізацію в ДНЗ №1. Просочено вогнетривким розчином дерев‛яні конструкції горища в 

ЗОШ № 1 і розпочато монтаж автоматичної пожежної сигналізації. Встановлено систему 

оповіщення у НВК № 3. Проведено виміри опору ізоляції. 

        Цього року пандемія, спричинена поширенням коронавірусної хвороби СОVID – 19, 

внесла свої корективи в освітній процес. Тому, заклади освіти підготувалися  до початку 

нового навчального року з урахуванням протиепідемічних та профілактичних вимог. 

Зокрема, проводиться моніторинг стану здоров`я учнів і працівників, впроваджено практику 

соціального дистанціювання, створено умови для мінімізації ризику інфікування, збільшено 

вільний простір в приміщеннях, передбачено місця для дезінфекції рук,  розроблено 

маршрути руху і графіки допуску здобувачів освіти в приміщення, запроваджено гнучкий 

режим роботи, особливості організації харчування в умовах карантину. 

        В ході підготовки закладів до нового 2020-2021 навчального року використано 12 

млн. 762 тис. грн., з них:  11 млн. 428 тис. грн. – бюджетні кошти та 1,3 млн. грн. - 

позабюджетні, із яких  1 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, 3, НВК «ЗОШ-гімназія»,  гімназія № 5,  СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, ДНЗ №№ 2, 3, 

5, 7, 12,  ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, МНВК. Результативно співпрацювали із громадськістю міста 

НВК №3, ЗОШ №№  6, 8, ДНЗ №№   1, 4, 6, 8, 9, 10, 11.  

      Разом з тим, продовжуються  ремонті роботи спортивної зали в НВК № 3 та монтаж 

автоматичної пожежної сигналізації в ЗОШ № 1. 

      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 2020-2021 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 проведення ремонтних 

робіт спортивної зали в НВК № 3 та монтаж автоматичної пожежної сигналізації в            

ЗОШ № 1.       .         

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В.,  

начальника управління освіти  Тихончук Л.І. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         М.І.Полодюк 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                    



                                                                                                                                      Додаток 

                                                                                                                        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 2020-2021 навчального року 

 

          Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 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 усіх закладах проведено поточний ремонт на 2 млн. 119 тис. грн. і капітальний – на 6 млн. 

369 тис. грн. (завершено у 2019 році монтаж індивідуальних модульних котелень в НВК № 3, 

гімназії № 5 та продовжується ремонт спортивної зали НВК № 3, обладнано нове приміщення ІРЦ). 

          Всього замінено: 160 м трубопроводів, 84 радіатори опалювальної системи в СЗОШ № 2, НВК 

№1, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№ 1, 3, 4, 8, гімназії № 5, ДНЗ №№ 2, 5, 8, 10, 12, ЦЕНТУМ, 

ЦДЮТ на 422 тис. грн.  Проведено заміну 202 кв. м. дерев’яної підлоги та постелено (покладено) 

344 кв. м. лінолеуму, ламінату, плитки в ДНЗ № 2, 3, 4, 8, 11, 12, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№ 3, 

6, 8, гімназії № 5, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, МНВК, ІРЦ на 315 тис. грн.  

         Під час проведення ремонту каналізаційної системи замінено 247 м труб каналізації та 34 

санітарно-технічних прилади санвузлів у  ДНЗ № 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, СЗОШ № 2, ЗОШ №№1, 3, 4, 8, 

НВК «ЗОШ-гімназія», ЦНТТУМ. Використано коштів на ремонт системи 232 тис. грн., що на 52 

тис. грн. більше, ніж минулого року.  

         Замінено 621 м електромережі, встановлено 269 електроприладів в ДНЗ №№1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, НВК №№1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ №2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, гімназії № 5, МНВК, 

ЦНТТУМ, ЦЕНТУМ.  Використано коштів на готовність освітлювальної системи 267 тис. грн.  

       Проведено заміну 122 м трубопроводів водопостачання в ДНЗ №№ 2, 5, 9, 12, НВК №1, НВК 

«ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6. На ремонт водопровідної системи використано 136 тис. грн.        

Проведено ремонт 80 кв. м. даху в ДНЗ №№  2, 6, ЗОШ № 1, ЦДЮТ, ЦНТТУМ на суму 36 тис. грн.  

      Встановлено 29 віконних і 30 дверних блоків у ДНЗ №№ 2, 3, 4, 7, 9, 12, НВК №№ 1, 3, СЗОШ № 

2, ЗОШ №№1, 3, гімназії № 5, ЦДЮТ, всього на 303 тис. грн. з них бюджетних коштів 259 тис. грн.  

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

272 тис. грн., найбільше – в ДНЗ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, НВК№№ 1, 3, СЗОШ №2, ЗОШ 

№№1, 3, 6, гімназія № 5, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ.   

        Поліпшено благоустрій території в усіх закладів освіти міста. Оновлено клумби в СЗОШ № 2, 

НВК №№ 1, 3,  ЗОШ №4, ДНЗ №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, ЦДЮТ, створено нові у НВК №3, ДЗН №№ 7, 9.  

Обладнано та встановлено нові альтанки у ДНЗ №№ 6, 9. Відремонтовано сходи входу ДНЗ №5 та 

відмостку фундаменту і зроблено нову доріжку в ДНЗ № 9, фойє у ЗОШ № 8 із встановленням 

нових вхідних дверей. Встановлено новий куточок вахтера в НВК № 3,на території ЦДЮТ - куточок 

для батьків. 

       З метою оздоровлення дітей, залучення їх до світу природи в усіх дошкільних закладах 

оновлено та доповнено природні розвиваючі середовища, створено нові у  ДНЗ № 7 (куточки 

бізіборди),  літній театр в ДНЗ № 1. Створено нові доріжки здоров`я в ДНЗ № 1, 7, сухий басейн для 

масажу ніг в ДНЗ№ 9. Проведено зрізання старих дерев у  ЦДЮТ. Посаджено 50 кущів троянд і 4 

туї в ДНЗ №7; 30 кущів хризантем і 10 туй в НВК №3. 

        Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 110 

тис. грн. в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Найбільше нових меблів придбано 

в ДНЗ №№ 9, 8. 

       На вимогу часу третій рік поспіль виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із 

реалізації Концепції Нової української школи. Цього року на це виділено 1 млн. 3 тис. грн. з 

державного і 431 тис. грн. з міського бюджетів. Придбано сучасні меблі, дидактичний матеріал та 

комп`ютерну техніку для учнів 1-х класів. 

        Всі дошкільні заклади забезпечені водонагрівачами, пральними машинами. Проведено 

поточний ремонт усіх шкільних їдалень. Для ефективного впровадження системи НАССР в 

організацію дитячого харчування відремонтовано каналізаційні системи харчоблоків НВК № 1 на 

100 тис. грн., в ЗОШ № 8 – на 35 тис. грн., кімнату гігієни для працівників у ЗОШ №3. В СЗОШ 

№ 2, ЗОШ № 8, НВК «ЗОШ – гімназія» закуплено і встановлено кухонне обладнання на суму 262 

тис. грн. (співфінансування державного (183 тис. грн.) і міського (79 тис. грн.) бюджетів). 

 

 

 

Закуплено нову постільну білизну на суму 124 тис. грн. в усіх ДНЗ, НВК «ЗОШ-гімназія», СЗОШ  



№ 2, ЗОШ №№ 1, 3, 8.  

          Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах та закладах 

дошкільної освіти, МНВК, ЦДЮТ, ЦНТТУМ на 134 тис. грн.  Придбано 37 сучасних комп‛ютерів і 

ноутбуків, з яких 28 комп‛ютерів за кошти державної субвенції на суму 297 тис. грн. В закладах 

загальної середньої освіти використано 1 млн. 291 тис. грн. державної субвенції на облаштування 

локальної мережі з підключенням до швидкісного Інтернету. Всі заклади дошкільної, позашкільної 

освіти  також підключено до швидкісного Інтернету, постійно оновлюються vebсторінки. 

          Поліпшився естетичний вигляд класних кімнат і рекреацій в усіх закладах освіти та групових 

кімнат ДНЗ. Постелено 163 м. кв. лінолеуму в коридорі другого поверху гімназії № 5, придбано нові 

або реконструйовано старі меблі в рекреаціях СЗОШ №2, НВК №№ 1, 3, гімназії № 5. Проведено 

реконструкцію фойє НВК № 3, ЗОШ № 8, ДНЗ № 6.  

         Створено нові кабінети: для учнів початкової ланки в СЗОШ №2, НВК № 3, ЗОШ № 4, 8, 

кабінет для гурткових занять в ЦДЮТ, ресурсний блок, залу для ЛФК і реконструйовано бібліотеку 

в гімназії № 5. Суттєво оновлено і поповнено кабінети: математики ЗОШ № 8, кабінет початкової 

ланки НВК № 1 (інтерактивна дошка, проектор), кабінет інформатики,  тренажерну залу НВК № 3, 

створено куточки усамітнення в ДНЗ № 6. Облаштовано другу гардеробну кімнату для хлопців біля 

спортивної зали СЗОШ № 2. 

        В НВК №№ 1, 3, ЗОШ №№  4, 8, ЦДЮТ, ДНЗ №№ 6, 7, 8, 9, МНВК обладнано нові сучасні 

інформаційні стенди. В ЗОШ № 8 – стенд  «Державні символи України», в НВК № 3 – нові стенди з 

цивільного захисту. Створено куточки українознавства в ДНЗ №№ 6, 9, міні-музеї: «Самчиківський 

розпис» в ДНЗ № 8, «Диво-дерево» в ДНЗ № 5. В усіх закладах організовано роботу на збереження 

приміщень, тому в окремих кабінетах, групових кімнатах не потрібно було проводити ремонт. 

        У 2020 році для дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням, 

виділено 809 тис. грн. державної субвенції, в тому числі на видатки споживання 537 тис. грн. та 

видатки розвитку – 187 тис. грн.  ІРЦ переведено у інше приміщення, яке розташоване на 1-му 

поверсі гуртожитку гімназії № 5. На його ремонт використано 249 тис. грн. з міського бюджету. 

       Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти в сумі 415 

тис. грн., що на 248 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Кошти використано на 

перезарядку вогнегасників, поповнення інвентарем пожежних щитів, придбання іншого 

протипожежного обладнання. Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в ДНЗ №1. 

Просочено вогнетривким розчином дерев‛яні конструкції горища в ЗОШ № 1 і розпочато монтаж 

автоматичної пожежної сигналізації. На даний час завершено роботи на першому поверсі. 

Встановлено систему оповіщення у НВК № 3. Проведено виміри опору ізоляції. 

        Цього року пандемія, спричинена поширенням коронавірусної хвороби СОVID – 19, внесла свої 

корективи в освітній процес. Тому, заклади освіти підготувалися  до початку нового навчального 

року з урахуванням протиепідемічних та профілактичних вимог. Зокрема, проводиться моніторинг 

стану здоров`я учнів і працівників, впроваджено практику соціального дистанціювання, створено 

умови для мінімізації ризику інфікування, збільшено вільний простір в приміщеннях, передбачено 

місця для дезінфекції рук,  розроблено маршрути руху і графіки допуску здобувачів освіти в 

приміщення, запроваджено гнучкий режим роботи, особливості харчування в умовах карантину. 

        В ході підготовки закладів до нового 2020-2021 навчального року використано 12 млн. 762 тис. 

грн., з них:  11 млн. 428 тис. грн. – бюджетні кошти та 1,3 млн. грн. - позабюджетні, із яких  1млн. 

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, 3, НВК 

«ЗОШ-гімназія»,  гімназія № 5,  СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 3, 4, ДНЗ №№ 2, 3, 5, 7, 12,  ЦДЮТ, 

ЦЕНТУМ, МНВК. Результативно співпрацювали із громадськістю міста НВК №3, ЗОШ №№  6, 8, 

ДНЗ №№   1, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Не залучались позабюджетні кошти в ЦНТТУМ. 

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

підприємство «Шепетівське лісове господарство», КП ШРЕП, локомотивне депо, ПЧ-18, 

благодійний фонд «Зміцнення громад», БФ «Долоньки», ПАТ «Датагруп», ТОВ АГРО ВЕЛЕС;  

підприємці,  фізичні  особи: Верхогляд М.І.,  Мовсесян В.М., Гуцалюк О.І., Лобай О.В., Альмяшов 

Р.О., Кондратюк А.П., Чорнобривцев Л.А., Мудрак Б.М., Прокопчук А.В., Фещин  В.В., Печенюк 

І.М., Маслянчук О.В., Бузиль А.М., Каплан І.О., Полянських Р.О.,  та інші. 

Разом з тим, продовжуються  ремонті роботи спортивної зали в НВК № 3 та монтаж автоматичної 

пожежної сигналізації в ЗОШ № 1. 

Завізовано: 

   Начальник управління освіти                                                                             Л.І.Тихончук 

 

  Керуючий справами міськвиконкому                                                                В.І.Рачук 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
                                                                                                                               

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                

 

 

 


