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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

(заклад загальної середньої освіти) 

 

 

 

 

Повна назва навчального закладу Гринівський навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»  

Недригайлівської селищної  ради Сумської області       

Адреса закладу 42132 вул. центральна, 35 с.Гринівка Недригайлівськой район 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу 

Косенко Ганна Іванівна           

Засіб зв’язку (тел., e-mail) 24022354@mail.gov.ua _______       

1. Рік вводу в експлуатацію 1912         

2. Проектна потужність 300          

3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад  1,37 га.  

4. Акти на земельну ділянку (так/ні) так        

5. Рік реконструкції / капітального ремонту _______________   назва проекту 

6. Кількість поверхів 1          

7. Кількість класних кімнат, їх стан 10(11) задовільний     

8. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 3  , 

___________________________________________________________________ 

mailto:24022354@mail.gov.ua
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9. Загальна кількість віконних блоків у закладі 26 , кількість замінених 

віконних блоків на енергозберігаючі 9, у тому числі у 2018 році ____ . 

10. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 2 , кількість 

замінених зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 1 , у тому числі у 

2018 році  ______ . 

11. Стан покрівлі: 

- покрівля відремонтована (так/ні)   так , у 2013 році. Сума коштів і 

джерело фінансування спонсорські , 5 тис. грн..     

_______________________________________________________________ 

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням 

відповідного №)         

_________________________________________________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи  батьки       

- вид покрівлі (м’яка, шатрова, інше) _______________________________ 

- протипожежна обробка даху проводилась у 20___ році, термін дії захисного 

покриття до 20___ року. 

12. Стан фасадів: 

- фасад утеплено (так/ні)   ні, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело 

фінансування  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням 

відповідного №) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи ____________________________________ 

13. Загальний стан будівлі :  

- задовільний 

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт)  _____________________ 

- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) ________________ 

14. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний      

матеріал підлоги дошка          

15. Стан харчоблоку: 
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- загальна площа харчоблоку (м
2
) 120 м

2
 

- кількість посадочних місць 100        

- харчоблок відремонтовано у 20___ році.  

- види робіт: поточний ремонт         

- сума коштів і джерело фінансування 1 тисяча грн.     

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням 

відповідного №) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи працівники      

16.  Стан спортзалу: 

- загальна площа спортзалу (м
2
) _____________________________________ 

- спортзал відремонтовано у 20___ році.  

- види робіт:_____________________________________________________ 

- сума коштів і джерело фінансування  _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням 

відповідного №) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи ___________________________________ 

17. Стан спортивного майданчику задовільний       

- загальна площа спортивного майданчику (м
2
) 420 м

2    
 

- покриття майданчику трав’яний покрив 

18.  Облаштування території (вказати вид проведених робіт)________________ 

19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами: 

- пандуси (кількість) 1____________________________________________ 

- кнопка виклику (так/ні)  ні         

- інформаційний вказівник (так/ні)  ні_______________________________ 

- підйомник (так/ні)  ні          

- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість)  ні     

- інші засоби _____________________________________________________ 

20. Під’їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт     
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21. Огорожа навколо закладу  

- конструкція дерев’яна          

- стан  задовільний           

22. Стан систем опалення: 

- систему опалення відремонтовано у 20___ році.  

- сума коштів і джерело фінансування  _____________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи ___________________________________ 

23. Вид опалення: 

- централізоване опалення _________________________________________ 

- власна котельня (газ) ____________________________________________ 

- власна котельня (альтернативні види палива)  так     

- пічне опалення __________________________________________________ 

- електроопалення ________________________________________________ 

24.  Наявність котельні наявна. Кількість котлів ___1__. Марка котла НІІСТУ, 

потужність котла ______________. 

25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу: 

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____________________ 

- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку 

газу (I MOD) _____________________________________________ 

26. Водозабезпечення (дати характеристику) : 

- холодна вода проточна          

- гаряча вода  проточна          

27. Стан водопровідно-каналізаційної системи: 

- тип водопровідно-каналізаційної системи ___________________________ 

- в/к систему відремонтовано у 20___ році.  

- сума коштів і джерело фінансування  _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

- хто виконував ремонтні роботи ___________________________________ 

28.  Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної 

території,  їх стан: 

      1) _______________________________________________________________ 
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      2) _______________________________________________________________ 

      3) _______________________________________________________________ 

29. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан 1, 

задовільний            

30. Наявність і  стан протипожежного обладнання: 

     - пожежна сигналізація _____________________________________________ 

     - протипожежні щити 3, стан задовільний _________     

     - вогнегасники  6__________________________________________________ 

     - блискавкозахист__________________________________________________ 

     - пожежні водойми (гідранти) ________________________________________  

     - пожежні рукави __________________________________________________  

     - наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації  наявні   

31. Наявність і стан охоронної сигналізації ______________________________ 

32. Наявність камер відеоспостереження ________________________________ 

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в 

навчальному закладі______________________________________________ 

34. Наявність підсобного господарства та його стан_______________________ 

35. Проблемні питання закладу відсутність учнів      

36. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google) 

 

 

 Виконавець, телефон                 Косенко Г.І  5- 39-34 


