
А К Т

П РИ Й О М У  Г О Т О В Н О С Т І 
К риворізького  техн ічного  коледж у 

Н ац іон альн о ї м еталургійної академ ії У країни  
до  нового навчального року 

2018-2019 н.р.

Повна адреса: 50103, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 40 
Телефон: (0564) 94-73-16
Прізвище, ім ’я, по батькові керівника навчального закладу:
Директор технікуму Китач Олена Ігорівна
Відповідно до ріш ення рай(міськ)відділу виконавчої влади від «/75» І! 20[Хр. 
перевірку проводила комісія в складі:
0.Г.Губськи й_____________________  начальник Управління державного нагляду за

дотриманням санітарного законодавства 
головного управління
Держпродспоживслужби Дніпропетровської 
області

1.Ю.Карелі н_____________________  начальник 11 Державної пожежно -
рятувальної частини З ДПРЗ ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській області.

0.1.Кита ч_________________________ директор Криворізького технічного коледжу
___________________________________НМетАУ
Л.В. Бульба_______________________ завідувач гуртожитку КТК НМетАУ
В.П. Болгова______________________ Інженер з охорони праці КТК НМетАУ

Комісією встановлено:
1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за 
навчальним закладом певної ділянки адміністративного району: Територія біля ДК 
«Коксохім» до жл./масив вул. Стрельникова
2. У 2018 - 2019 навчальному році в навчальному закладі навчається 
30 груп, 416 студентів.

Середня наповнюваність груп 14 осіб.
3. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік - 
в наявності.
4. Стан та якість ремонту приміщень:
Капітального - не планується
Поточного - центрального теплозабезпечення навчального корпусу та гуртожитку, 
кровельні роботи навчального корпусу, ремонт туалетів та коридорів загального 
користування та інш е.
5. Стан території та її площа 25918 м2. 
кількість дерев 206 . квітників _4
6. Кількість і стан допоміжних споруд задовільний.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: 1 шт., 
задовільний.
7. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: задовільний.



8. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика: -майстерні та лабораторії в 
задовільному стані.
9. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортзал -  24x12 м, 
футбольний 30x40 м., баскетбольний 28x15м.. волейбольний майданчик -  9x18 м. в 
задовільному стані.
10. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:____________

Кабінети
(лабораторії)

Кількість 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 
виконанняповністю частково є немає

Біології, 
фізики, 
хімії, тощо 
Суміщені 
(комбіновані)

59 38 21 - немає Наявність
100%

11. 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)

Слюсарна 108 15 Наявний Дерев./
бетонна

Відповідає
вимогам -

Токарна 216 15 наявний Бетонне
покриття

Відповідає
вимогам -

12. Наявність кабінету профорієнтації: так.
13. Наявність методичного кабінету: так.
14. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: так.

№
з/п

Назва ТНЗ Кількість У тому числі

1 2 3 справні несправні
Комп’ютери та комп’ютерна 71 71

техніка
Радіовузол 1 1

Мультимедійний проектор 1 1
Екрани 5 5

Інші пристрої 2 2
16. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за 
нормами: 24x12=288 м2, виконано ремонт холу спортивного залу, жіночої та 
чоловічої роздягальні.
17. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: 
наявний. 343,5 м2, з ПБ два евакуаційних виходи.
18. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.



19. Наявність їдальні або буфету: їдальня не працює.
20. Організація харчування: їдальня на 220 місць,
21. Організація питного режиму 1 питний фонтанчик та питний кран у їдальні.
22. Н аявність медичного, стоматологічного кабінетів: 1 маніпуляційний кабінет, 
1 ізолятор.
Хто здійсню є медичний контроль за станом здоров’я дітей: медична сестра
Кузнєцова Т.А..
23. Наявність і стан бібліотеки: 1 читальна зала на 60 місць.
24. Фонд підручників: 24049, художньої літератури: 12871 та періодичних 
видань: 4709.
Забезпеченість підручниками за предметами 86% .
25. Забезпеченість освітлення в аудиторіях, кабінетах згідно з нормами 
(розрахунок питомої потужності) лабораторні дослідження в нормі згідно до актів 
2018 року в задовільному стані.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: проведено 
у жовтні 2017 року.
27. Наявність і стан протипожежного обладнання: 
протипожежні щити: 3 шт.;
вогнегасники: 41 ш т.; 
блискавко захист: в наявності; 
пожежні водойми (гідранти): 8 ш т.; 
пожежні рукави: 8 шт. ;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: в кожному 
структурному п ідрозд іл і.
28. Стан покрівлі задовільний, проведено ремонт м’якої покрівлі мех. майстерень.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій: 
водопостачання: в наявності, стан задовільний. 
газопостачання: в наявності, стан задовільний. 
електропостачання: в наявності, стан задовільний. 
каналізація: в наявності, стан задовільний. 
опалювальна система: в наявності, стан задовільний.
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в 
навчальному закладі задовільний.
31. Гуртожиток:
кількість місць 386 , кількість проживаючих 50 особи, інші мешканці -  75 осіб. 
Система водо- забезпечення, каналізування: в наявності, стан задовільний. 
Опалювальна система: в наявності, стан задовільний.
Наявність душових: 2 шт. та електроводонагрівачі 2 шт. по 100 літрів.
Умови для прання білизни: так, індивідуально на дому.
Санітарно-гігієнічний стан спальних приміщень: задовільний, обладнано 39 кімнат; 
Санітарно-побутових приміщень: задовільний.
32. Потреба підвезення дітей до навчального закладу: немає потреби.
33. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутній.
34. 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.



35. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. 
Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: 
задовільний.
36. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - забезпечено.
Згідно штатного розкладу: 107 осіб, з них 53 педагогічного. 25 технічного 
персоналу та адміністративно-допоміжний персонал 29 осіб.
Укомпектованість: 100% .
37. Наявність та реєстрація колективного договору №60 від 27.04.2017 р.
38. Медобслуговування:
Наявність мед. кабінету 25 м . манипуляційного кабінету 7 м , приймальня 8 м ,
ізолятор 10 м2
Наявність проточної води:
холодної в наявності:
гарячої в наявності.
Наявність умов для дотримання особистої гігієни в наявності, 1 водонагрівач, 
рушникоутримувач, дозатори для антисептика та рідкого мила.
Обладнання: в наявності.
Забезпечення мед. препаратами для надання першої допомоги: КТК кошик 
медичної допомоги.
М едичне обслуговування здійснює медична сестра -  Кузнєцова Т.А. 
Санітарно-гігієнічний стан мед. кабінету (зауваження) задовільний.
39. Договір на дератизацію та дезінфекцію укладений.
40. Перелік миючих засобів: Лотос порошок. Білизна, мило господарське. 
Деззасобів: дез. акти додаються.
41. Договір на вивіз сміття укладений.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року: 
Н ачальний заклад підготовлений до нового 2018-2019 н ав ч ал ьн ого  року.

начальник Управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства головного управління 
Держпродспоживслужби 
Дніпропетровської області
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Члени комісії:
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О.Г.Губський 
 (ГГЩ -------

І.Ю.Карелін

Л.В. Бульба
 (Я±в)-------

В.П. Болгова
 СТГГБ)---------------

О.І.Китач 
(II.І.Б)


