
 
 

 

 

 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

ім. М.Островського Хмельницької області 

вул. Островського, 3, м. Шепетівка, Хмельницька область, тел. 0 (3840) 4-10-11, 

е-mail: shzosh1@i.ua   Код ЄДРПОУ 38281928 

 

             21.07.2022р. №02-09/ 203                    Начальнику управління освіти 

  Шепетівської міської ради 

  Людмилі ТИХОНЧУК 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ   
 

про стан підготовки ЗОШ №1 ім.М.Островського до нового 2022-2023 навчального року 

 

1. Всього витрачено коштів на підготовку закладу 915 478,23  грн.; 

                                             з них бюджетних 561 731,32 грн.; 

                                             позабюджетних 353 746,91  грн.; 

                                              з них: спецрахунок закладу15 640,00  грн.; 

                                                        спонсорська допомога 338 106,91 грн.; 

2. Готовність опалювальної системи до осінньо-зимового періоду: 

                                               а) замінено трубопроводів -               м.; 

                                               б) радіаторів -                    шт.; 

                                                в) проведення ревізій вентилів та засувок -       шт.; 

                                                г) використано всього коштів на ремонт системи 11 400,00 грн.; 

                                                                     - бюджетних 11 400,00  грн.; 

                                                                     - позабюджетних _______ грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 

                                                                                спонсорська допомога ________ грн.; 

3.   Готовність системи водопостачання: 

                                                 а) замінено трубопроводів -           м,  

                                                 б) використано всього коштів на ремонт системи         _ грн.; 

                                                                     - бюджетних _________  грн.; 

                                                                     - позабюджетних _______ грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 

                                                                                спонсорська допомога _______ грн.; 

4. Готовність каналізаційної системи: 

               а) замінено трубопроводів -                м,  

               б) замінено сантехнічних приладів (унітазів, умивальників, ванночок) тощо – компакт з сидінням з 

пропілену (унітаз) – 1 шт., умивальників – 1 шт., бачок до унітазів – 1 шт.; 
         в) використано всього коштів на ремонт системи 6 523,20 грн.; 

                                                                     - бюджетних 3 553,20  грн.; 

                                                                     - позабюджетних 2 970,00 грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 

                                                                                спонсорська допомога 2 970,00 грн.; 

5. Цілісність шатрового або суміщеного даху: 

           а) проведено ремонт даху  _____________  кв.м.; 

           б) наявність та стан водостічної системи ___________ 

           в) використано всього коштів на ремонт даху   ___  грн.; 

                                                                     - бюджетних _________  грн.; 

                                                                     - позабюджетних _______ грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 

                                                                                спонсорська допомога ________ грн.; 

6. Цілісність підлоги: 

          а) проведено частковий ремонт дерев’яної підлоги (в класах, коридорах, спортзалі) -                 кв.м.; 

   б) замінено дерев’яну підлогу ____________ кв.м.  

   в) використано всього коштів на ремонт підлоги  ___           грн.; 

                                                                     - бюджетних _________  грн.; 

                                                                     - позабюджетних _______ грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 



                                                                                спонсорська допомога ________ грн.; 

7. Готовність електропостачання : 

а) заміна електромережі _______ м.; 

б) наявність зовнішньої резервної кабельної лінії 0,4 кВ (наявна,потребує заміни); 

в) придбання електрообладнання в харчоблоки (назва, кількість); 

г) придбання електроприладів : 

                                                            - світильники –131 шт.;  

                                                            - розетки, вимикачі – 20 шт. 

      д) використано всього коштів на ремонт електромережі   17 824,00  грн.; 

                                                                     - бюджетних 16 244,00  грн.; 

                                                                     - позабюджетних 1 600,00 грн.; 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн.; 

                                                                         спонсорська допомога 1 600,00 грн.; 

      8.   Виконання протипожежних заходів: 

            а) кількість пожежних гідрантів _______ шт. 

            б) наявність пожежного щита з інвентарем 1 шт., 

            в) придбання вогнегасників 35 шт.,  

                забезпечення вогнегасниками до повної потреби _______шт. 

            г) забезпечення ЗІЗ  (необхідно, є в наявності); 

            д) просочення горищних дерев’яних конструкцій _____________ кв.м. 

            ж) наявність пожежної сигналізації (так, ні); 

            з) наявність блискавко захисту (так, ні); 

            и) наявність актів виміру опору ізоляції електромережі (№________ від__________) 

           і) використано всього коштів на проведення протипожежних заходів 36 778,00  грн. 

                                                                     - бюджетних 32 978,00  грн. 

                                                                     - позабюджетних 3800,00 грн. 

                                                                     з них: спецрахунок закладу ________  грн. 

                                                                         спонсорська допомога ________ грн. 

9.  Цілісність віконних та дверних отворів: 

а) заміна віконних блоків ________ шт.,  

б) заміна дверних блоків _____ шт.,  

в) використано всього коштів для заміни віконних та дверних блоків _________ грн. 

                                                              - бюджетних _________  грн. 

                                                              - позабюджетних _______ грн. 

                                                               з них: спецрахунок закладу ________  грн. 

                                                                  спонсорська допомога ________ грн. 

 

10. Найпростіші або пристосовані укриття: 

а) наявні, площа 200 м2; 

б) приведено у належний стан (ремонтні роботи)  _________ грн.  

в) відсутні, договір про інше орендоване приміщення під укриття  (дата, з ким укладений

 договір); 

г) наявність сигнально-гучномовних пристроїв (так/ні), 

 

11. Використано коштів на поточний ремонт за період з 01.09.2021р. по 30.07.2022р.: 

                                                              - бюджетних 10 979,00  грн. 

                                                              - позабюджетних _______ грн. 

                                                               з них: спецрахунок закладу ________  грн. 

                                                                   спонсорська допомога 5 300,00 грн. 

                                                                   заборгованість ______________ грн. 

      11.  Використано коштів на капітальний ремонт за період з 01.09.2021р. по 30.07.2022р.: 

                                                              - бюджетних _________  грн. 

 

12.Спонсорська допомога (надати окремо перелік спонсорів, вид допомоги, на яку суму). 

№  Перелік спонсорів Вид допомоги Сума, грн. 

1 Благодійний фонд «Батьки-дітям» 
Жалюзі віконні 6000,00 

Доставка столу 1453,00 

2 

 

 

 

 

 

 

Батьківські комітети класів 

 

 

 

 

 

 

Телевізор Bravis 6200,00 

Кріплення до телевізора 620,00 

Кабель з’єднання 218,00 

Художня література 2386,00 

Відсів 1 категорії, тонн 4950,00 

Пісок 3040,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маска медична 1000,00 

Рушник паперовий 1800,00 

Маска медична 2000,00 

Художня література 1875,00 

Телевізор KIVI 

Кавоварка 

13000,00 

920,00 

Дошка магнітна 2341,20 

Боксерська груша 650,00 

Заповнювач пінополістирольний 621,00 

Стенд (у кабінет хімії) 600,00 

Годинник 300,00 

Чистяга рідина для принтера 90,00 

Шлейф каретки принтера 410,00 

Фотопапір 286,30 

Ватман 38,70 

Фото 225,00 

Класний куточок 250,00 

Амаль алкідна ПФ-115П 408,60 

Канцтовари 2000,00 

Принтер 2800,00 

3 
Благод.фонд «Зміцнення громад» 

 

Стіл б/в 

Стільці б/в 

Шафа б/в 

Іграшки 

Мікроскоп 

3061,80 

618,60 

612,38 

114,92 

306,13 

4 Управління освіти  

Підручники 

Ноутбук Acer Trawel Mate 

Станок фрезерний 

Станок свердлильний 

Методична література 

45886,75 

205439,76 

1213,00 

1878,00 

5212,87 

5 ТОВ «Побутхім Шепетівка» 
Мило рідке, засіб для WC 3465,00 

Рушники паперові 2000,00 

6 ФОП Гусаров  
Новорічні подарунки дітям на 

конкурси 
1500,00 

  Разом 327566,91 

 

13. Придбання ТЗН (назва, кількість та вартість - детально вказати) 324413,10 грн.: 

                                                              - бюджетних 324413,10  грн. 

                                                              - позабюджетних ______грн. 

№ Назва Кількість, шт. Сума, грн. 

1 Ноутбуки Dell Vostro 3515 1 21000,00 

2 Мікроскоп цифровий BAKKU  1 3195,10 

3 3D принтер NCOR Junior з 

комплектуючими 
1 8998,00 

4 Телевізор GRUNHELM GT9HD32 

GA Black 
1 5979,00 

5 Принтер з комплектуючими 1 10999,00 

6 Інтерактивні панелі INTBOARD 

GT 50 
1 58788,00 

7 Ноутбуки Dell Vostro 3500 (STEM) 1 18087,00 

8 Базовий набір LEGO 

MINOSTORMS Education 
1 28199,00 

9 Комплект для кабінету 

робототехніки 
2 76800,00 

10 Набір винахідника Make-block 

Inventor Electronic 
1 8599,00 

11 Контролер Ionsot OS07 GSM 

(диспетчеризація) 
1 11400,00 

12 Дидактичні матеріали для НУШ 9 44696,00 

13 Ноутбуки НУШ 2 27673,00 

 



14. Придбання меблів (назва, кількість та вартість) 123689,00грн.: 

                                                              - бюджетних 123689,00 грн. 

                                                              - позабюджетних ______ грн. 

№ Назва Кількість,шт. Сума, грн. 

1 Меблі (НУШ) стінка, стіл 2 12400,00 

2 Меблі (НУШ) шкаф 1 4223,00 

3 
Сучасні меблі для початкових 

класів НУШ 
3 компл. 97641,00 

4 Стіл для робототехніки 1 9425,00 

 

15. Придбання білизни, постільних речей, одягу  3000,00 грн.: 

                                                             - бюджетних 3000,00  грн. 

                                                      - позабюджетних _______ грн. 

№ Назва Кількість, шт. Сума, грн. 

1 Спортивні костюми дітям-сиротам 6 3000,00 

 

16. Придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів 52615,02 грн.: 

                                                              - бюджетних 40775,02 грн. 

                                                              - позабюджетних 11840,00 грн. 

№ Назва Кількість, шт. Сума, грн. 

1 Папір офісний 3 297,96 

2 Відро 12л 10 420,00 

3 Чорнила для принтера 4 440,00 (с/р) 

4 Канцтовари 22 1774,58 

5 Набір для прибирання «Лінивець» 10 1580,00 

6 Медичні матеріали 565 1505,50 

7 

Медичний вимірювач 

артеріального тиску Microlife 

BPAG1-20 

1 529,00 

8 Канцтовари  2700,00 с/р 

9 Термометр електронний МТ-3001 1 166,50 

10 
Термометр електронний 

медичний(простий) МТ418 
1 128,00 

11 
Термометр електронний медичний 

(гнучкий) МТ519 
1 172,50 

12 Папір офісний А4 10 2100,00 

13 Журнали  5981,00 

14 Фарба 56 5679,00 

15 Жалюзі віконні 16 м2 6000,00 с/р 

16 Крейда 10 499,90 

17 Канцтовари  2700,00 с/р 

18 Світильники та лампи 130 11000,00 

19 Медикаменти 94,1 4771,08 

20 Маски медичні 710 1420,00 

21 
Чип «памперса» для принтера 

Epson 222 
1 650,00 

22 Папір офісний 10 2100,00 

 

17. Придбання інструментів, приладів, інвентарю  ___________ грн.: 

                                                              - бюджетних _________  грн. 

                                                              - позабюджетних _______ грн. 

 

18. Конкретно вказати не вирішені питання в ході підготовки до нового 2022-2023 н.р. та причини. 

- Спецодяг – 7900,00 грн.; 

- Жалюзі – 117875,00 грн.; 

- Столи нержавіючі в харчоблок – 42991,00 грн.; 

- Поточний ремонт фасаду - 31621,00 грн.; 

- Поточний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення – 199643,00 грн.; 

- Заміна дверей – 32500,00 грн.; 

- Заміна вікон на металопластикові – 354930,00 грн.; 



- Поточний ремон підлоги – 72020,00 грн.; 

- Поточний ремонт аварійного виходу зі спортзалу – 34700,00 грн.; 

- Поточний ремонт спортивного залу філії – 42595,00 грн.; 

- Поточний ремонт електромережі – 99362,00 грн.; 

- Поточний ремонт коридору на першому поверсі та площадок між сходовими прольотами – 

98543,00 грн.; 

- Заміна між сходових вікон – 79080,00 грн.; 

- Встановлення блискавко захисту – 150000,00 грн.; 

- Відрядження – 16500,00 грн.; 

- Дизельний генератор до модульної котельні – 200000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт актового залу та роздягальні – 380000,00 грн.; 

- Просочення горища – 49800,00 грн. 

 

 

 

   Керівник закладу  _____________________      Наталія СОБЧУК 
 

 

 

 


