
АКТ
прийому готовності ліцею «Галицький» Л ьв івсько ї м іської ради 

до нового 2021-2022 навчального року

Повна адреса закладу м. Льв ів , вул. Замкова,4 
Телефон 260-030-75.
Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти 
Цура Оксана Степанівна.

Відповідно до наказу управління освіти ДГП ЛМР від 19.07.2021 №398р «Про 
вивчення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2021-2022 
навчальному році», наказу відділу освіти Галицького та Франківського районів від 
28.07.2021 №01-20/120 «Про вивчення готовності закладів освіти Галицького та 
Франківського районів м. Львова до роботи в 2021-2022 навчальному році», перевірку 
проводила комісія в складі:
Росипська Оксана Михайлівна керівник групи,
Давнюк Віктор Михайлович
Пришляк Богдана Ярославівна
_________________________________ представник Головного управління
«Держпродспоживслужби» у Львівській області (за згодою).

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за 
закладом освіти певної ділянки адміністративного району - № 142 від 29.04.2014 р.
2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої 
влади наявний.
3. Обладнано для шестирічок:
Спалень --, кімнат для відпочинку --, спортмайданчиків --.
4 . Кількість:
груп продовженого дня 3, у них дітей 90;
5. У 2021-2022 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 
18 класів, 400 учнів, з них у І зміну 18 кл., у II зміну -  кп.
Середня наповнюваність класів 1-4 20,5, 5- 9 20,5, 10-1120.
6. Наявність проекту плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік наявний
7. Діяльність благодійного фонду - немає.
8. Наявність охорони в закладі освіти. Хто забезпечує охорону? Наявна. Охоронники 
закладу.
9. Наявність відеоспостереження у закладі освіти наявна.
10. Стан виконання ремонтних робіт: 
капітальних ремонтів задовільний.



поточних ремонтів задовільний.
Хто виконував/виконує роботи з ремонту приміщень працівники ліцею, батьки, 
договір на виконання робіт від 16.06.2021 №16/06 ФОП Бакликов І.М.; договір на 
виконання робіт від 21.05.2021 №7/21 ФОП Бакликов І.М.; договір на виконання 
робіт від 05.02.2021 №27/01/21 ФОП Суховолець Р.М.
10.1 Чи потребує заклад реконструкції або капітального ремонту? Потребує 
капітального ремонту.
10.2 Чи є розроблено ПКД ? ні.
11. Стан території та її площа 1,9060га;
кількість дерев 113, у тому числі фруктових 45, ягідних кущів квітників 2.
12. Кількість і стан допоміжних споруд немає.
13. Наявність сміттєзбиральних майданчиків, їх стан немає на території закладу.
14. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан металева -  задовільна, 
цегляна -  потребує капітального ремонту.
15. Спортспоруди і майданчики (футбольне поле), їх розміри та технічний стан 
0,1151 га, стан не задовільний.
16. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети
(лабора
торії)

Кіль
кість

Укомплектовано 
навчальним обладнанням 
відповідно до Переліку 
навчально - наочних 
посібників і навчального 
обладнання

Наявність
перспективного
плану
обладнання
кабінету

Наявність правил 
безпеки і пам’яток для 
кабінетів закладів 
освіти, їх виконання

повністю частково є немає

Біології, 1 Обладнання + + В наявності
застаріле

фізики, 1 + + В наявності

хімії 1 + + В наявності

Суміщені + + В наявності



17. Наявність матеріально-технічної бази для викладання предмету «Захист 
Вітчизни»
Вид
приміщенн
я

Кіль
кість

Укомплектовано 
навчальним обладнанням 
відповідно до Переліку 
навчально-наочних 
посібників і навчального 
обладнання

Наявність
перспективного
плану
обладнання
кабінету

Наявність 
правил 
безпеки і 
пам’яток

Наявність
зброї,
кількість,
стан

повністю частково є немає

кабінет - - - - - -

тир - - - - - - -

18. Готовність навчальних кабінетів до нового навчального року:

Кабінети Кіль
кість

Укомплектовано 
навчальним обладнанням 
відповідно до Переліку 
навчально - наочних 
посібників і навчального 
обладнання

Наявність
перспективного
плану
обладнання
кабінету

Наявність правил 
безпеки і пам’яток для 
кабінетів навчальних 
закладів, їх виконання

повністю частково є немає

Українська 
мова та 
література,

1 + + в наявності

географія, 1 - + + в наявності

історія, 1 - + + в наявності

анл.мова, 2 - + + в наявності



19. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:
Вид
майстерень

Площа, 
кв. м

Кількість
робочих
місць

Наявність 
обладнання та 
інструмента за 
нормою

Тип
підлоги

Освітленість Наявність актів 
перевірки 
(електрозахист, 
вентиляція)

3 обробки 
металу та 
деревини

50 12 плитка задовільна

3 обробки
харчових
продуктів

3 обробки 
тканини

60 36 дерево задовільна

20. Наявність методичного кабінету в наявності.
21. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників відсутній.
22. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання:

Назва ТНЗ Кількість У тому числі

справні несправні
Комп’ютери та 47 47 -
комп’ютерна
техніка

Мультимедійні 2 2 -

проектори

Інтерактивні дошки 1 1

Магнітофони 1 1

Телевізори 6 1

Мультиборд 3 3 —



23. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 
222 кв.м; спортивний інвентар в задовільному стані.
23а. Чи задіяні при спортивних залах навчальних закладів душові кімнати та 
санвузли - не задіяні.
24. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки - 160 кв.м. 
забезпечено вогнегасниками. Актовий зал потребує капітального ремонту.
24а. Наявність басейну, його стан та готовність до функціонування, з якої причини 
не функціонує, чи вирішено питання відомчого лабораторного контролю води з 
басейну -  басейн відсутній
25. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний, окрім 
кабінету хімії, фізики.
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп: 
парти -  65 шт., стільців -  130 шт.
26. Наявність:
26.1 харчоблоку в наявності, 20 м.кв..
кількість посадочних місць забезпеченість та стан меблів задовільний, 
забезпеченість технологічним обладнанням застаріле, потребує заміни, 
санітарний стан задовільний, 
умови для миття рук задовільні.
Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності.
26.2 їдальні -  в наявності, 60 м.кв.,
кількість посадочних місць -- 60, забезпеченість та стан меблів -  задовільний, 
забезпеченість технологічним обладнанням -- забезпечено, 
санітарний стан -  задовільний, 
умови для миття рук -  задовільні.
Наявність проточної води: холодної -- наявна, гарячої -- наявна.
26.3 буфету - відсутній.
кількість посадочних місць забезпеченість та стан меблів 
забезпеченість технологічним обладнанням 
санітарний стан 
умови для миття рук ~.
Наявність проточної води: холодної гарячої ~. 
запроваджена система НАССР -  впроваджується.
27. Організація питного режиму організований.
28. Наявність медичного кабінету:
хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей - наявний, медична 
сестра.
29. Наявність і стан бібліотеки в наявності 60.м.кв., стан задовільний.
30. Фонд підручників 6891, художньої літератури 4600, методичної літератури -  
800, періодичних видань - немає.
Забезпеченість підручниками за предметами 95%.
31. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами забезпечено.
32. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявний,



Протокол №1,2 від 06.07.2021.
33. Наявність і стан протипожежного обладнання: 
протипожежні щити немає, в наявності протипожежні ящики 8 шт.; 
вогнегасники: 13
порошкові 9 
вуглекислотні 4; 
блискавкозахист наявний; 
пожежні водойми (гідранти) відсутні; 
пожежні рукави наявні, 8 шт.;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявний.
34. Стан покрівлі задовільний.
35. Наявність і стан інженерних комунікацій: 
водопостачання центральне,
газопостачання (електропостачання) наявне електричне, 
каналізація центральне.
35а. Постійною гарячою протічною водою забезпечені: 
усі виробничі приміщення харчоблоку забезпечені; 
обідній зал -  забезпечений; 
душові при спортивній залі (роздягальні) 
медичний кабінет ~; 
навчальні кабінети з вивчення хімії - ;  
навчальні кабінети з вивчення фізики 
навчальні кабінети з вивчення біології 

навчальні лабораторії 
майстерні 
санітарні вузли 
зали басейнів
Наявність резервного гарячого водопостачання.(на випадок відсутності гарячої води)
- наявне.
36. Стан заміни вікон 101 вікно потребують заміни
37. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в 
навчальному закладі відсутня, повітрообмін природній.
38. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 
(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки 
життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації 
інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах 
(лабораторіях) тощо) в наявності.
39. Забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СО\/Ю-19):
- наявність на входах до закладу місця для обробки рук та взуття (дезінфікуючі 
килимки) із вказівником про необхідність дезінфекції (банер, наклейка) - 
забезпечено;
- наявність оголошень щодо заборони входу сторонніх осіб у приміщення ЗЗСО -



наявні;
- наявність контейнерів (з надписами) для використаних масок та рукавичок - наявні;
- наявність дезінфікуючих, миючих засобів, антисептиків, рідкого мила, розпилювачів 
для обробки поверхонь, одноразових масок, рукавиць -  наявні;
- наявність туалетного паперу, паперових рушників -  наявні;
- наявність пірометрів - наявні, 4 шт.;
- наявність журналів вимірювання температури та обліку перебування працівників у 
закладі -  наявні;
наявність гнучкого графіку початку навчальних занять -  наявний;
інше________________________________________________________________________
40. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. 
Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне, 
електроопалення), її стан задовільний. Триває підключення нового котла до 
системи
41. Здійснення прочистки димовентканалів задовільний.
42. Стан горищ задовільний.
43. Стан підвальних приміщень задовільний.
44. Наявність бомбосховищ/укриття, їх стан пристосоване приміщення.
45. Наявність запасних ключів від приміщень закладу в наявності.
45.1. Місце зберігання запасних ключів директор, заступник директора з НВР, 
завідувач господарством.
46. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечені.
47. Наявність договорів оренди та договорів про надання послуг: ПГХШЇ б/н від 
15.03.2021; школа-гімназія святої Софії б/н від 01.10.2020; Клуб спортивного 
фехтування б/н від 01.09.2020.
47. Наявність та реєстрація колективного договору наявний.
48. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення заміна 101 вікно; примусова 
вентиляція в кухні; капітальний ремонт коридорів із заміною паркету, 
капітальний ремонт: сходових маршів, хімічного та фізичного кабінетів, 
актового залу, подвір’я, футбольного поля, двох дитячих майданчиків; 
встановлення автоматизованої пожежної сигналізації та системи сповіщення.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року
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