
Акт
перевірки готовності закладу дошкільної освіти 

до 2019-2020 навчального року

Складений « 2 0 1 9  р.
Повна назва, тип, № закладу Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)
№26 «Ласкавушка» Сумської міської ради_____________________________________________ _
Рік побудови 1963_____________________________________________________________________
Повна адреса 40022. м.Суми. пров. лікаря Івана Дерев’янка. б. З_________________________
Телефон 25-01-91______ _____________ _ _ __________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника закладу дошкільної освіти___________________________
Криворотенко Наталія Олександрівна______________________________________________

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.07.2019 № 505 огляд 
готовності закладу освіти проводила робоча група у складі:

Данильченко А.М. голова робочої групи;
Гончарова Н.О. заступник голови робочої групи;
Члени робочої групи:
Дрига Т. В.
Назаренко О. В.
Феденко О.О.
Адаменко Г.І.
Комарова Н. В.
Дворянинова А.В.

Робоча група встановила:
1. У 2019/2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти планується:
груп 16_ дітей 416 , з них раннього віку: груп 3 дітей 68 ; дошкільного віку: груп 10_____
дітей 307 ; різні види груп (вказати які, в тому числі компенсуючого типу; вказати кількість груп, 
їх вид і в них дітей) 1-короткотривалого перебування. 17 дітей: 2-компенсуючого типу. 24 
дитини: 16-ЗНМ. 8-заїкання._______________________________________________________
2. Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом відповідно до штатного розпису 
78,мають вищу освіту (%) 42.3 % , мають відповідну освіту (%) 64,1 % . Вакансії відсутні
3. Стан ділової документації ( накази, графіки роботи, посадові обов’язки, протоколи педрад, 
тощо) належний___________________________________________________________________
4. План роботи закладу освіти на новий навчальний рік в наявності_________________
5. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального належний______________________________________________________________
поточного ______________________ _______________________________________
6. Стан території та її площа належний. 7610 м_________________________________________
7. Кількість і стан допоміжних с п о р у д  9 шт„ задовільний_______________________________ _
8. Огорожа навколо території закладу дошкільної освіти та її стан в наявності, потребує 
реконструкції та заміни
9. Спортивні споруди і майданчики, їх технічний стан в наявності, справні та надійно 
закріплені.

Гога Л. М. 
Занченко А.Г. 
Кірьянов І. В.

начальник управління з питань праці Сумської міської ради 
начальник Сумського міського відділу Управління ДСНС 
України в Сумській області
начальник Сумського міського управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області
В.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради

Хрін О.І.

Кіпенко Н.Б.



10. Стан готовності групових приміщень готові до нового навчального року, відповідають 
санітауним вимогам і вимогам безпеки.___________________________________________________
11. Наявність методичного кабінету, його стан в наявності відповідає санітарним вимогам і 

вимогам безпеки._______________________________________________________________________
12. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання в наявності, в достатній 
кількості стан - задовільний, умови зберігання -  відповідно до інструкиії по екстуатаиії.
13. Розміри спортивного залу, наявність і стан фізкультурного обладнання та інвентарю 67,3 м2. 
в наявності, справне та надійно закріплено________________________________________________
14. Наявність, розміри музичного залу та забезпечення пожежної безпеки в наявності 2 музичні 
зали. 55.5м і 110.8м , пожежна безпека забезпечується відповідно до правил пожежної безпеки 
для навчальних закладів та установ системи освіти України________________________________
15. Стан меблів (у групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний, відповідає санітарним 
вимогам і вимогам безпеки.______________________________________________________________
16. Наявність їдальні, стан меблів, забезпеченість технологічним обладнанням, санітарний 
стан харчоблок в наявності, стан меблів задовільний. забезпечено на 100%. задовільний. 
Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності.
17. Організація питного режиму здійснюється відповідно до п.1.5. Інструкиії з організації 
харчування дітей у ДНЗ. ___________ _
18. Наявність медичного кабінету, його оснащення в наявності, оснащення забезпечено на 100%
19. Забезпеченість освітлення в групових кімнатах згідно з нормами забезпечено
20. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності________
21. Наявність і стан протипожежного обладнання: 
протипожежні щити вогнегасники в наявності, задовільний ;
пожежні водойми (гідранти) в наявності, задовільний______ ;
пожежні рукави в наявності, задовільний__________________ ;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності
22. Стан покрівлі задовільний___________________________________________________________
23. Наявність і стан інженерних комунікацій:
Водопостачання в наявності, задовільний________ ;
газопостачання (електропостачання) електропостачання в наявності, задовільний ; 
каналізація в наявності, задовільний__________ .
24. 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 тощо) забезпечено на 100% відповідно до інструктивно -  
методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони пршіі 
та безпеки життєдіяльності у ЗДО», в наявності протоколи, журнали та інструкиії________
25. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено на 100%

Висновок робочої групи про готовність закладу дошкільної освіти до нового навчального 
року__________________________________________________________________________________

Рекомендації робочої групи:

Голова робочої групи:

Заступник голови робочої 
групи



Члени робочої групи: Т. В. Дрига 
О. В. Назаренко
0 .0 . Феденко 
Г.І. Адаменко 
Н. В. Комарова 
А.В. Дворянинова 
Л.М . Гога

.Г.Занченко
1. В. Кирьянов 
0.1. Хрін 
Н.Б. Кіпенко


