
АКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Л.М.Попа

20 3-г, р.

уор БДКПБКТ

прийому готовності

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та 
комп'ютерних технологій

до нового 2022-2023 навчального року

Повна адреса вул. Першотравнева, 53 м.Білгород-Дністровський, Одеської 
обл.

Телефон 2-24-02.

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Леонід Минович Попа

Відповідно до наказу від «29»червня 2022 р. № 40-вт перевірку проводила 
комісія в складі:

Голова комісії - ДОРОШЕНКО С.В., заступник директора коледжу

Члени комісії:

КЕРСАНОВ О.В. -Головний спеціаліст відділу професійної та вищої освіти 
управління професійної та вищої освіти, молодіжної політики та 
організаційно-документального забезпечення Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації.

ВОЛКОВ С.В. - Головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку 
медичних установ Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної 
державної адміністрації- від органу державного нагляду.

ШАПОВАЛ С. Д. - Начальник відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Білгород-Дністровського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

КВАЧУК О. А.- Старший інспектор ЮП СПД Білгород-Дністровського РВП 
ГУНП в Одеській області- від органу державного нагляду.



ЧУХАНЕНКО О. В.- Заступник начальника - начальник відділу запобігання 
надзвичайним ситуаціям Білгород-Дністровського РУ ГУ ДСНС України в 
Одеській області- від органу державного нагляду

ЧЕРКЕС О.В. - інженер з ОП коледжу;

МАСЛЕЧКО Ю.Ф. - керівник підрозділу;

ПОНОМАРЕНКО О.А. - викладач БЖД та ОП

ВАСІЛАШКО С.Д. - викладач, голова профкому коледжу

Комісією встановлено:

і. Наявність наказу МОН України «Деякі питання передачі цілісних 
майнових комплексів навчальних закладів та державної установи із сфери 
управління Мінагрополітики та ДФС до сфери управління МОН» №168 від 
«19» лютого 2015р.

2. У 2022/ 2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 19 
навчальних груп, 460 студентів денної форми навчання.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - план 
наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Поточного - задовільний .

Хто виконував роботи з ремонту будівель*- господарська частина коледжу

5. Стан території та її площа - задовільний, площа 3,25 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд - 4 допоміжні споруди, стан 
задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан- 
кількість 2, стан задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - є в наявності, стан 
задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх

характеристика:

Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного



захисту закладу освіти

Наймен 
ува 
ння 
укриття 
фонду 
захисни 
X 
споруд 
цивільн 
ого 
захисту

Адреса 
розташує 
ання

Містк 
ість 
укрит 
тя, 
осіб

Стан 
забезпеченості

Наявність актів 
оцінки стану 
готовності 
ЗСЦЗ, або акту 
оцінки об’єкта 
(будівлі, 
споруди, 
приміщення) 
ЩОДО 
можливості 
його 
використання 
для укриття 
учасників 
освітнього 
процесу як 
найпростішого 
укриття, так/ні

Стан 
готовно 
сті 
(готовий
5 
обмеже 
но 
готовий, 
не 
готовий)

Засоба 
ми 
зв’язку, 
так/ні

Підключ 
енням 
до 
мережі 
Інтернет 
, так/ні

Сховищ 
е

- - - - - -

Протира 
діац 
ійне 
укриття

Споруда 
подвійн
ого 
признач 
ення

Найпро 
стіш 
е 
укриття

Вул 
Першотрав 
нева, 53 
Незалежно 
сті 47

140

300

'Гак

так

Так

так

Г отовий

Обмеже 
но 
готовий



2) Загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу освіти

Наймен 
ування 
об’єкту 
(будівлі

закладу 
освіти

Адреса 
розташу 
вання

Стан забезпеченості

Покажчика 
ми руху на 
маршрутах 
слідування 
учасників 
освітнього 
процесу до 
укриття, 
так/ні

Об’єктови 
ми 
системами 
оповіщенн 
я 
(гучномов 
ці, шкільні 
дзвінки, 
радіоточки 
тощо), 
так/ні

Ситна 
льно- 
гучно 
мовни 
ми 
прист 
роями 
(сире 
нами), 
так/ні

Електрони 
ими табло 
та інших 
технічних 
засобів для 
оповіщенн 
я осіб 3 
порушення 
м зору та 
слуху, 
так/ні

Засоба 
ми 
зв’язку 
, так/ні

Навчаль 
ний 
Корпус 
№1

Вул 
Перш от 
равнева 
53

так так так ні так

Навчаль 
ний 
Корпус 
№2

Вул
} Іезалеж 
ності 47

так так так ні так

Навчаль 
ний 
Корпус 
№3_____

Вул 
Незалеж 
ності 47

так так так ні так

Навчаль 
ний 
Корпус 
№4

Вул 
Незалеж 
ності 47

так так так ні так

Спортко 
мплекс, 
бібліоте 
ка

Вул 
Незалеж 
ності 47

так так так ні так

Гуртож 
иток

Вул 
Незалеж 
ності 47

так так так ні так

їдальня Вул 
Незалеж 
ності 47

так так так ні так



9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія 
учасників 
освітнього 
процесу 
закладу 
освіти

Загальна 
кількість, 
осіб

Забезпечено засобами індивідуального 
захисту

Примітка

Фільтрувальними 
протигазами

Респіраторами 
(ватно-марлевими 
пов’язками)

КІЛЬКІСТЬ відсоток 
від 
загальної 
кількості

КІЛЬКІСТЬ відсоток 
від 
загальної 
кількості

Працівники 108 0 0 0 0

Здобувані 
освіти

460 0 0 0 0

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацію - ні;

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу 

охорони -наявні;

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби 

евакуації учасників освітнього процесу - ні;

- наявність зовнішнього відеоспостереження -наявні та направлені на 
локацію

- наявність внутрішнього відеоспостереження - немає .

1 1. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан -
задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети 
(лабораторії)

Кіль 
кість

У комплектовано 
навчальним 
обладнанням 
відповідно до

Наявність 
перспективного 
плану обладнання 
кабінету

Наявність 
правил 
безпеки і 
пам’яток



14. Наявність методичного кабінету - є в наявності

Переліку 
навчально-наочних 
посібників і 
навчального 
обладнання

ДЛЯ 
кабінетів, 
їх 
виконання

ПОВНІСТЮ частково Є немає
55 48 7 є Є

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - є в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ 
з/п

Назва ТНЗ Кількість Справні Несправні

Комп’ютери 
та 
комп’ютерна 
техніка

комп'ютери 121 119 2

Магнітофони - - - -
Телевізори телевізори 4 3 1

Електрофони - - - -

Кінопроектори - - - -

Діапроектори Мультимедійні 
установки

21 19 2

Радіовузол - - - -

Мовна 
лабораторія

- - - -

Епіпроектори - - - -

Пристрій для 
зашторювання

- - - -

Екрани Екрани 18 18

Інші пристрої - - -



І 7. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю 

за нормами. Розміри - 924,8 м2, необхідні обладнання та інвентар в наявності, 
стан задовільний.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки - в 
наявності, 203,6 м2

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)- задовільний, забезпеченість 
100%.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць - їдальня на 200 
посадкових місць

забезпеченість та стан меблів - забезпечено, задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено

санітарний стан - задовільний

умови для миття рук - умови є, задовільні .

РІаявність проточної води: холодної - є , гарячої -є.

21. Організація питного режиму - індивідуальний питний режим.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів - медичний кабінет є.

медичний контроль за станом здоров’я учасників освітнього процесу 
здійснює фельдшер коледжу .

23. Наявність і стан бібліотеки - бібліотека є, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури ,періодичних видань 
Забезпеченість підручниками за предметами - на 100% .

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення - 
наявні акти.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - 
наявна, відповідна ;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного 



водопостачання - наявні, справні;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні, справні; 

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - справні ; 

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх 

обслуговування - наявні, справні, обслуговуються;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні та 
відповідні;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - 
проведено;

Інші питання пожежної безпеки .

28. Стан покрівлі - задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій: 

водопостачання - наявне, стан задовільний; 

електропостачання- наявне, стан задовільний ; 

каналізація- наявна, стан задовільний .

ЗО. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну- 
задовільна.

З 1. Наявність підсобного господарства та його стан - наявний, стан 
задовільний.

32. Наявність гуртожитку та його стан - наявний, стан задовільний

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу - 

наявні протоколи 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.

34. Готовність закладу освіти до зими - готовий, наявність планів підготовки 
до зими - наявні. Характер опалювальної системи - теплоцентраль, стан 
задовільний.



35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору - наявний, зареєстровано.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального 
року:

Заклад фахової передвищої освіти Білгород-Дністровський коледж 
природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій готовий до 
навчального року. Освітній процес рекомендовано організувати із 
застосуванням дистанційних технологій. С п 0

_______ /~) Дорошенко ( 
_ ДЖ) // Волков С.В.

________ Кідцїук 0. А.
________ ДдУ', ХКерсанов 0.1
_____ ___ Чуханенко 0
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______ ДО- П о н о м а р е н к (
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1В. « 2022р.
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