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КЗВО «Луцького педагогічного коледжу» ВОР 
до нового 2021 / 2022 навчального року 

складений «25» серпня 2021 року 

Повна адреса 43010 м. Луцьк, пр. Волі.,36. 
Телефон (0332)77-06-59 . 
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Бойчук Петро Микитович 
Відповідно до рішення (наказу) (органу управління освітою) від «11» травня 
2021р. № 166 перевірку проводила комісія в складі: 
Найдич М.А. від управління освіти і науки Волинської обладміністрації; 
Борбич Н.В. від навчального закладу. 
Бойчук А.М. відповідальний за пожежну безпеку. 
Курчаба О.Є. від проспілки; 
Коритап З.М. від охорони праці. 

Комісією встановлено: 
1. Наявність рішення Волинської обласної ради «Про нову редакцію Переліку 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селиид, міст області, які 
перебувають в управлінні обласної ради» № 6/42 від 14.07.2016р. 
2. У 2021/ 2022 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 58 груп 
денної, 1394 здобувачів освіти та 12 груп заочної 232 здобувачів освіти 
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік так 
4. Стан та якість ремонту приміщень: 

Капітального добра, поточного добра. 
Хто виконував роботи з ремонту будівель ПП «Новосад Буд» 
5. Стан території задовільна ,та її площа 0,7123га. 
6. Кількість і стан допоміжних споруд допоміжні споруди відсутні . 

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан в 
наявності, добрий. 
7.Огорожа навколо території закладу освіти та її стан в наявності , добра. 
8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан відсуні. 
9. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: 
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Суміщені 
(комбіновані) 

47 так так так 

Ю.Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: навчальні 
майстерні відсутні. 
11 .Наявність методичного кабінету так. 
12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників так. 
13. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання 

№ 

з/п 
Назва ТНЗ Кількість Справні Несправні 

Комп'ютери та комп'ютерна техніка 230 так 

Магнітофони Телевізори 52 гак 

Електрофони 2 так 

Діапроектори 2 так 

Радіовузол 1 так 

Інші пристрої 127 так 

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за 
нормами 252кв.м., наявні, задовільний. 
15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 
наявний, 252кв.м.,так. 
16. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний 
17. Наявність їдальні або буфету в наявності, кількість посадочних місць 256, 
Забезпеченість та стан меблів задовільний 
18 Забезпеченість технологічним обладнанням так , санітарний стан 
задовільний, умови для миття рук так. 
Наявність проточної води: холодної так, гарячої так. 
19.Організація питного режиму гак. 
20.Наявність медичного так, стоматологічного кабінетів так: хто здійснює 
медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти медична сестра. 
21 .Наявність і стан бібліотеки наявна, задовільний. 
22.Фонд підручників, посібників 35707 , художньої літератури 987Ї , 



23.Періодичних видань 60 примірників щорічно. Забезпеченість підручниками 
за предметами так. 
24.Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так. 
25. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так, 
протокол № 16-21 від 26.032021р. 
26. Наявність і стан протипожежного обладнання: 
протипожежні щити так, задовільний; вогнегасники так, задовільний; 
блискавкозахист так, задовільний; пожежні водойми (гідранти) ні; пожежні 
рукави так, задовільний; наявність інструкції з пожежної безпеки та плану 
евакуації так. 
27. Стан покрівлі задовільний. 
28. Наявність і стан інженерних комунікацій: водопостачання так, задовільний; 
газопостачання (електропостачання) так, задовільний; каналізація так, 
задовільний. 
29. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну 
задовільний. 
30. Наявність підсобного господарства та його стан немає. 
31 .Наявність гуртожитку та його стан так, задовільний. 
32.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього 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) так. 
33.Готовність закладу освіти до зими гак, наявність планів підготовки до зими 
так. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан 
централізоване, задовільний. 
34.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом так. 
З5.Наявність та реєстрація колективного договору так, №87від 24.12.2020р. 

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: 
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР до нового 2021-2022 навчального 
року готовий. ^ / / / 

Н.В. Борбич 

М.А. Найдич 
А.М. Бойчук 
О.Є. Курчаба 
З.М. Коритан 

Голова комісії: 

Члени комісії: 


