
                                  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
            серпня 2021                           м. Шепетівка                                      №  

 
Про стан підготовки закладів освіти до 

нового 2021-2022 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 2021-2022 навчальному році. 

В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 1 млн. 327 тис. грн. і капітальний – 

на 835 тис. грн. (продовжуються ремонтні роботи спортивної зали НВК № 3 і пральні ДНЗ № 

12). 

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

опалювальної – на суму 279 тис. грн.; каналізаційної – на 164 тис. грн.; освітлювальної –  на 59 

тис. грн., водопровідної – на 93 тис. грн. Встановлено 47 віконних і 30 дверних блоків, всього на 

303 тис. грн. Проведено ремонт 685 кв. м. даху в ДНЗ №  9 на суму 115 тис. грн 

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

інвентарю на 1 млн. 256 тис. грн., що на 1 млн. грн. більше, ніж минулого року.   

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

суму 578 тис. грн. в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти. На вимогу часу 

четвертий рік поспіль виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із реалізації 

Концепції Нової української школи. Цього року на це виділено 972 тис. грн. з державного і 410 

тис. грн. з міського бюджетів, за які буде 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 за бюджетні кошти харчоблок Пліщинської 

гімназії; обідню залу в ЗОШ № 8 за спонсорські кошти.. Закуплено нову постільну білизну на суму  

108 тис. грн.  

Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах, 

дошкільних, позашкільних закладах  на 847 тис. грн.     

У 2021 році для дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним 

навчанням, виділено 1 млн. 210 тис. грн. державної субвенції, в тому числі на видатки 

споживання 797 тис. грн. та видатки розвитку – 413 тис. грн.  Поповнено ресурсні кімнати в 

гімназіях №№ 4, 5, 6, Плесенській ЗОШ. 

Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти в сумі 

389 тис. грн. Кошти використано на перезарядку вогнегасників, поповнення інвентарем 

пожежних щитів, придбання іншого протипожежного обладнання. Завершено монтаж 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення в ЗОШ №1. Відремонтовано сходи 

пожежного входу Плесенської ЗОШ. Проведено виміри опору ізоляції в усіх закладах освіти. 

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, буде 

проводитись 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 2021-2022 навчального року використано 7 млн. 462 

тис. грн., з них:  5 млн. 196 тис. грн. – бюджетні кошти та 2 млн. 267 тис. грн. - позабюджетні, із 

яких  2 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 гімназії №№ 

4, 5, 6,  ЗОШ №№ 1, 8, СЗОШ № 2, НВК №  3, НВК «ЗОШ-гімназія»,  Пліщинська гімназія, ДНЗ 

№№ 2, 3, 5, 7, 8, 12,  ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, МНВК. Результативно співпрацювали із громадськістю 

міста гімназія № 3, НВК № 1, Плесенська ЗОШ, ДНЗ №№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, Плесенський і 

Пліщинський ДНЗ.  

Значну допомогу в підготовці закладів освіти надали підприємства та організації міста,  

приватні підприємці,  фізичні  особи  та інші. 

Разом з тим, продовжуються  ремонті роботи спортивної зали в НВК № 3 і розпочато 

роботи з капітального ремонту НВК № 1 (утеплення і заміна покрівлі, заміна вікон, утеплення і 

оздоблення стін будівлі на суму 10 млн. грн. за рахунок співфінансування державного і 

міського бюджетів). 

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 2021-2022 навчального року» взяти до відома (додається). 

2. Відзначити належну роботу керівників закладів освіти з підготовки до нового 

навчального року. 

3. Начальнику управління освіти Л.Тихончук  взяти під контроль проведення ремонту  

спортивної зали в НВК № 3 та  капітальних робіт в НВК № 1.         

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Г.Безкоровайну,  начальника управління освіти  Л.Тихончук. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Додаток 

                                                                                                           до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                           Шепетівської міської ради 

                                            

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

управління освіти Шепетівської міської ради  

про стан підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 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 1 млн. 327 тис. грн. і капітальний – на 835 
тис. грн. (продовжуються ремонтні роботи спортивної зали НВК № 3 і пральні ДНЗ № 12 ). 

          Всього замінено: 120 м трубопроводів, 24 радіатори опалювальної системи в НВК «ЗОШ-

гімназія», гімназії № 5, НВК № 1, СЗОШ № 2, гімназіях №№ 3, 4, Пліщинській гімназії, ДНЗ 
№№2, 3, 7, 8, 11, 12 на  279 тис. грн.  Проведено заміну 700 кв. м. дерев’яної підлоги на 500 кв. м. 

лінолеуму і 200 кв. м. плитки в ДНЗ №№ 3, 4, 7, 11, 12, Пліщинському ДНЗ, НВК «ЗОШ-гімназія», 

ЗОШ № 8, гімназіях №№ 3, 5, СЗОШ №2, на 480 тис. грн., що на 165 тис. грн. більше, ніж 

минулого року.  
         Під час проведення ремонту каналізаційної системи замінено 48 м труб каналізації та 15 

санітарно-технічних прилади санвузлів у  ДНЗ №№ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, Пліщинському ДНЗ, 

гімназії № 3, ЗОШ № 8, ЦДЮТ. Використано коштів на ремонт системи 164 тис. грн.  
          Замінено 300 м електромережі, встановлено 102 електроприлади в ДНЗ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

11, 12, НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», гімназіях №№ 3, 4, ЗОШ №№ 1, 8, ЦДЮТ, МНВК.  

Використано коштів на готовність освітлювальної системи 59 тис. грн.  
         Проведено заміну 116 м трубопроводів водопостачання в ДНЗ №№ 2, 3, 8, 9, 10, 12, НВК 

«ЗОШ-гімназія», СЗОШ № 2, ЗОШ № 1, гімназіях №№ 4, 5. На ремонт водопровідної системи 

використано 93 тис. грн.  Проведено ремонт 685 кв. м. даху в ДНЗ №  9 на суму 115 тис. грн.  

         Встановлено 47 віконних і 30 дверних блоків у ДНЗ №№ 2, 4, 5, 11, 12, НВК №№ 1, 3, НВК 
«ЗОШ-гімназія», СЗОШ № 2, гімназіях №№ 3, 4, 5,  ЗОШ № 1, ЦДЮТ всього на 334 тис. грн., з 

них бюджетних коштів 196 тис. грн.  

         З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю 
на 1 млн. 256 тис. грн., що на 1 млн. грн. більше, ніж минулого року, найбільше – в ДНЗ №№  2, 3, 

5,  7, 8, 10, 11, 12, Плесенському, Пліщинському ДНЗ, НВК №№ 1, 3, СЗОШ №2, ЗОШ №№1, 8, 

гімназіях №№ 3, 5, 6, ЦДЮТ, ЦЕНТУМ.   

         Поліпшено благоустрій території в усіх закладів освіти міста. Оновлено клумби в ЗОШ № 1, 
НВК №№ 1, 3,  гімназіях №№ 4, 6, ДНЗ №№  4, 5,  9, 11, ЦЕНТУМ,  МНВК, створено нові у ЗОШ 

№1, ДЗН №№ 5, 9.  Встановлено дві нових садових вази та створено зелену лаунж-зону в 

приміщені ДНЗ № 5. Відремонтовано сходи входу Плесенського ДНЗ і встановлено 2 нових 
павільйони. Замінено підлогу в павільйонах ДНЗ № 10. В ЦЕНТУМ створено рокарій, розширено 

грядки лікарських рослин. Облаштовано в гімназії № 6 велосипедну стоянку. Дендропарк 

Пліщинської гімназії поповнено туями і кущами барбарису. Біля території Плесенської ЗОШ 
проведено обрізання 30 дерев і на території школи облаштовано 3 нових локації для зелених 

класів. 

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

оновлено та доповнено природні розвиваючі середовища, створено нові у  ДНЗ № 4, 5, 10, 
Плесенському і Пліщинському ДНЗ. Додатково встановлено лавки на територіях в ЦЕНТУМ, НВК 

«ЗОШ-гімназія»,   

        Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 
578 тис. грн. в усіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Найбільше нових меблів 

придбано в ДНЗ №№ 2, 7, 9, 10, 11, 12, НВК №№ 1, 3, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ № 1, гімназіях  

№№ 3, 5, 6, Плесенській ЗОШ. 
       На вимогу часу четвертий рік поспіль виділяється спеціальна державна субвенція на заходи із 

реалізації Концепції Нової української школи. Цього року на це виділено 972 тис. грн. з 



державного і 410 тис. грн. з міського бюджетів, за які буде 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 за бюджетні кошти харчоблок Пліщинської 

гімназії; обідню залу в ЗОШ № 8 за спонсорські кошти.  
        Закуплено нову постільну білизну на суму 108 тис. грн. в усіх ДНЗ, НВК «ЗОШ-гімназія», 

ЗОШ №№ 1, 8, гімназіях №№ 3, 5.  

          Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх закладах загальної 
середньої та дошкільної освіти на 847 тис. грн.  Всі заклади освіти  підключено до швидкісного 

Інтернету, постійно оновлюються vebсторінки. 

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

кімнат ДНЗ. Створено нові кабінети для учнів початкової ланки в гімназії №4, ЗОШ №1, 

методичний кабінет в Плесенській ЗОШ. У гімназії №5 завершено ремонтні роботи та 

обладнано дві нових ресурсних кімнати. Поповнено музей писанкарства в ЦЕНТУМ. Зміцнено 

матеріальну базу кабінету кулінарії МНВК за рахунок коштів, отриманих за активну участь  у 

соціальних проєктах. В усіх закладах організовано роботу на збереження приміщень, тому в 
окремих кабінетах, групових кімнатах не потрібно було проводити ремонт. 

        В ЗОШ № 1, гімназії № 6, ДНЗ №№ 4, 5, 10 обладнано нові сучасні інформаційні стенди. В 

ДНЗ № 10 – стенд  «Твої права, дитино», в Плесенській ЗОШ – стенд «Стіна думок».  
        У 2021 році для дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним 

навчанням, виділено 1 млн. 210 тис. грн. державної субвенції, в тому числі на видатки споживання 

797 тис. грн. та видатки розвитку – 413 тис. грн.  Поповнено ресурсні кімнати в гімназіях №№ 4, 5, 
6, Плесенській ЗОШ. 

       Для забезпечення протипожежної безпеки освітнього процесу використано кошти в сумі 389 

тис. грн. Кошти використано на перезарядку вогнегасників, поповнення інвентарем пожежних 

щитів, придбання іншого протипожежного обладнання. Завершено монтаж автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення в ЗОШ №1. Відремонтовано сходи пожежного входу Плесенської 

ЗОШ. Проведено виміри опору ізоляції в усіх закладах освіти. 

        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, буде проводитись 

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 2021-2022 навчального року використано 7 млн. 462 тис. 

грн., з них:  5 млн. 196 тис. грн. – бюджетні кошти та 2 млн. 267 тис. грн. - позабюджетні, із яких  2 

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 гімназії №№ 4, 5, 

6,  ЗОШ №№ 1, 8, СЗОШ № 2, НВК №  3, НВК «ЗОШ-гімназія»,  Пліщинська гімназія, ДНЗ №№ 2, 

3, 5, 7, 8, 12,  ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, МНВК. Результативно співпрацювали із громадськістю міста 
гімназія № 3, НВК № 1, Плесенська ЗОШ, ДНЗ №№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, Плесенський і Пліщинський 

ДНЗ.  

       Значну допомогу в підготовці закладів освіти надали підприємства та організації міста,  
приватні підприємці,  фізичні  особи  та інші. 

       Разом з тим, продовжуються  ремонті роботи спортивної зали в НВК № 3 і розпочато роботи з 

капітального ремонту НВК № 1 (утеплення і заміна покрівлі, заміна вікон, утеплення і оздоблення 
стін будівлі на суму 10 млн. грн. за рахунок співфінансування державного і міського бюджетів). 
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