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У відповідності до діючого контракту з Департаментом освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації, наказу Міністерства освіти і науки 

України № 178 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Примірного положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю» подаю на розгляд педагогічного колективу, ради трудового 

колективу, батьківської ради звіт про  виконання умов контракту директора 

Хустського професійного ліцею за  2019-2020  навчальний  рік. 

 

1.Організація навчально - виховного та навчально-виробничого процесу 

1.1. Загальна характеристика ліцею 

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні 

установчі документи навчального закладу: Статут ліцею, затверджений МОН 

України 14.02.2017 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

серії АОО №661077 від 01.02.1996р., витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка про включення до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ №656722 

від 24.01.2013, свідоцтво на право власності на нерухоме майно № 8809 від 

23.03.2011, що знаходиться за адресою м. Хуст, вул.. Свободи,1 та витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію права 

власності від 21.03.2019, свідоцтво на право власності на нерухоме майно 

№ 8808 від 23.03.2011,  що знаходиться за адресою м. Хуст, вул. Карла Купара, 

9 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про 

реєстрацію права власності від 21.03.2019.  

Навчальний заклад має в наявності підтверджуючі документи на три 

земельні  ділянки а саме: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, що знаходиться за адресою м. Хуст, вул.. Свободи,1, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, що знаходиться за адресою м. Хуст, 

вул. Карла Купара, 9, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, що знаходиться за адресою м. Хуст, вул.Лисенка б/н.  

Навчально-виховний процес здійснюється в нетипових будівлях, які за час 

існування закладу переобладнані для здійснення підготовки кваліфікованих 

робітників. 

На початок 2019-2020  навчального року складено акт готовності 

Хустського професійного ліцею, погоджений у санепідемстанції  та пожежному 

нагляді. Також, 03.01.2019 р. ліцею виданий санітарний паспорт, затверджений 

головним Державним санітарним лікарем Хустського району.  

Трудовий розпорядок у ліцеї визначається правилами внутрішнього 

розпорядку, розробленими відповідно до законодавства України. 

Мовний режим у ліцеї відповідає вимогам Конституції України і Закону 

України «Про мови». Оформлення навчальних приміщень здійснюється 

українською мовою, у кожному кабінеті є державна символіка. Діловодство і 

навчальний процес здійснюються державною мовою. 

На даний час в ліцеї працюють  39 педагогічних  працівників, із них 23 

викладачі та  15 майстрів виробничого навчання,  учнівський контингент 

складає 348 учнів: 



– 28  учнів на базі повної загальної середньої освіти; 

– 320 – на базі базової загальної середньої освіти. 

Підготовка кваліфікованих робітників у ліцеї здійснюється відповідно до 

наказу МОН України № 536-л  від 26.04.2018 «Про переоформлення ліцензії».  

Державною акредитаційною комісією видано здійснення освітньої діяльності із 

9 професій.   

 

 

№ 

з/

п 

Код за 

Державним 

класифікатором  

України 

Назва професії 
Види 

підготовки 

Ліцензійн

ий обсяг 

1 2 3 4 5 

1. 7231 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 

ППП, ПТН, 

ПрП, ПК 
30 

2. 7212 Електрогазозварник  
ППП, ПТН, 

ПрП, ПК 
60 

3. 

7133 

7132 

7141 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Маляр  

ППП 30 

4. 

7136 

 

7212 

Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування 

Газозварник  

ППП 30 

5. 7129 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

ППП, ПТН, 

ПрП, ПК 
30 

6. 

7129 

7133 

7141 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

Штукатур 

Маляр  

ППП 60 

7. 
7231 

7213 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобіт 

Рихтувальник кузовів 

ППП 30 

 

Кошти отримані від виробничої діяльності та оренди приміщень 

використовуються для забезпечення статутної діяльності та розвитку 

матеріально-технічної бази. 

Навчальний заклад дотримується вимог діючих нормативно-правових 

документів, а його діяльність не суперечить заявленому статусу. Висновки 

органів охорони праці, державного пожежного та санітарного нагляду – в 

наявності. 



1.2. Організація  навчально-виховного процесу за звітний період 

Навчально-виховний процес у Хустському професійному ліцеї 

здійснюється згідно з положенням «Про організацію і проведення виховної 

роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і 

науки»  

Виховна робота відображена в одному з розділів Плану навчального 

закладу на рік.  

Велика увага приділяється виконанню Державних цільових програм, 

національно – патріотичного виховання, попередження наркоманії, куріння, 

відзначення державних свят, річниць стану ліцею. Виховна робота ліцею 

конкретизується у представлених планах виховної роботи на місяць, 

розроблених заступником директора з навчально-виховної роботи, класними 

керівниками, Радами учнівського самоврядування і профілактики; у планах 

роботи практичного психолога; бібліотеки; медичного пункту;  планів роботи 

гуртків технічної творчості і спортивних секцій. 

У ліцеї працюють   гуртки: технічної творчості,  спортивні секції,  

художньої самодіяльності, еколого-натуралістичний,  комп’ютерного дизайну, 

історико-краєзнавчий.  

У гуртках займаються  в середньому 30 % від загальної кількості учнів. 

В ліцеї діє рада  профілактики. Учнівське самоврядування є головною 

спрямовуючою силою в ліцеї, так, як всі виховні заходи проводяться за 

допомогою та участю його членів. 

Спортивно-масова робота проводиться у ліцеї на території спортивного 

майданчика, міні-стадіону та у спортивній залі, де є необхідна кількість 

стандартного обладнання для виконання навчальної програми з предмету 

«Фізична культура» і для проведення позаурочних спортивних заходів. 

Учні ліцею беруть участь у міських та районних заходах, та  займають 

призові місця в турнірі ерудитів «Що? Де? Коли?» та КВК серед команд ліцеїв, 

коледжів та вузів  м. Хуст та області. 

Хорошою традицією в Хустському професійному ліцеї стало проведення 

загальноліцейних заходів свята «Барви осені», «Нумо хлопці», «Тижні 

профорієнтації», «Воскресни писанко». В рамках тижня профорієнтації доброю 

традицією стало проведення для учнів ЗОШ міста та району днів відкритих 

дверей, майстер класів, екскурсій з метою ознайомлення з навчально-

матеріальною базою ліцею, огляд виставки експонатів гуртків технічної 

творчості. 

 

1.3. Організація навчально-виробничого процесу 

Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 р. № 419. Відповідно до нього розроблено план  

роботи на навчальний рік , затверджуються розклад занять та режим роботи 

закладу.  

В 2020 році проведено навчання з перепідготовки майстрів виробничого 

навчання області за очно-заочною формою навчання з професії «слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів» другого розряду. 



Відповідно до розподілу обов’язків у ліцеї здійснюється поточний, 

проміжний і вхідний контроль знань, умінь і навичок учнів та контроль за 

роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.  Для визначення рівня 

навчальних досягнень учнів проводяться директорські контрольні роботи із 

усіх предметів.  За результатами внутріліцейного контролю періодично 

видаються накази, розпорядження. Питання з організації навчально-виробничої 

діяльності, які потребують колективного аналізу і рішення виносяться на 

обговорення методичних комісій, педагогічну раду ліцею, що відображено в 

протоколах засідань.  

Виробнича  практика  проводиться на підприємствах і організаціях згідно з 

укладених договорів, на підставі двосторонніх та трьохсторонніх угод. Учні 

забезпечуються робочими місцями, які відповідають санітарним вимогам, 

вимогам охорони праці на яких є можливість  працювати на новому 

технологічному обладнанні. Виробничу практику учні проходять на платній 

основі, оплата здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт, та відповідно 

до складеного кошторису, акту виконаних робіт. 

З 01.09.2019  по 10.06.2020 року на підприємствах пройшли виробничу 

практику 296 учнів. За виконані роботи на рахунок ліцею перераховано 172913 

грн., що складає на одного учня  в середньому 584 грн.   

В цілому організація і здійснення навчально-виробничої діяльності 

відповідає вимогам «Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу», згідно наказу Міністерства освіти і науки України №419. 

 

2.Виконання обсягів державного замовлення. 

Формування контингенту учнів, слухачів 
Формування учнівського контингенту здійснюється відповідно до правил 

прийому навчального закладу, які  розроблені відповідно до Типових правил 

прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. №441. 

Профорієнтаційна робота в ліцеї здійснюється за різними формами. 

Розробляються заходи з організації профорієнтаційної роботи з набору учнів на 

навчальний рік, які затверджуються директором ліцею.  

Наслідком цілеспрямованої профорієнтаційної роботи є виконання 

держзамовлення. В 2019-2020 навчальному році  навчальний заклад виконав 

державне замовлення на 100% від доведених показників.   

Прийом учнів в ліцеї здійснює приймальна комісія, яка діє на підставі 

Положення про Приймальну комісію, керується у роботі Правилами прийому. 

У приймальній комісії є всі необхідні документи. 

Зарахування на навчання в ліцей відбувається шляхом конкурсного 

відбору, оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується 

наказом директора.  

 

3. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність. 

Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету. Додатковим 

джерелом фінансування є кошти спеціального фонду, які включають: доходи 

від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, послуги навчально- 

практичних центрів, 50% заробітної плати учнів при проходженні виробничої 



практики на підприємствах, платного навчання слухачів з числа незайнятого 

населення, за рахунок курсової підготовки і перепідготовки, інших коштів 

(оренда приміщень). 

 Надходження та використання коштів здійснюється згідно кошторисів, 

затверджених в установленому порядку. 

За звітний період з 01.09.2019р. по 31.05.2020р. надійшло коштів 

спеціального фонду - 214230 грн., в т.ч.: 

- від здачі в оренду приміщень 24066 грн.,  

- дохід від навчально-виробничих майстерень, НПЦ – 17254 грн.; 

- дохід від виробничої практики – 172910 грн. 

Використання коштів спеціального фонду спрямовано на зміцнення 

матеріально-технічної бази ліцею, забезпечення його життєдіяльності та 

відповідає статутній діяльності навчального закладу. 

Для навчально-практичного центру з професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» придбано обладнання, інструментів та 

матеріалів на суму 116,7 тис.грн. 

За звітний період придбано будматеріалів на загальну суму 2,0 тис. грн.; 

оргтехніки на загальну суму 27,6 тис. грн. 

Виконано робіт по поточному ремонту навчальних і адміністративних 

приміщень силами учнів та майстрів виробничого навчання на суму 150,8 

тис.грн. 

Виконано робіт по поточному ремонту даху навчальних приміщень 

підрядником на суму 134,1 тис.грн. Проведено встановлення системи 

автоматичної пожежної сигналізації на суму 119,8 тис.грн. 

Заробітна плата працівникам та учнівська стипендія виплачуються 

своєчасно. Заборгованість із заробітної плати, стипендії та комунальних послуг 

відсутня.  

Фінансовий стан навчального закладу є стабільним, що дає можливість і в 

подальшому вдосконалювати і зміцнювати навчально-матеріальну базу. 

 

4.1 Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 

Для здійснення освітньої діяльності навчальний заклад має в своєму 

розпорядженні навчально-матеріальну базу, яка складається з 17 кабінетів, 3 

лабораторії, 9 виробничих майстерень, спортивної зали 148,8 м
2  

та актової зали 

на 240 місць – 115,1 м
2
, бібліотеки і читальної зали на 25 місць – 94 м

2
 

(книгосховище 30,5 м
2
, бібліотека з читальною залою 63,5 м

2
) , спортивного 

майданчика – 1,31 га.  

Навчальні кабінети, лабораторії, виробничі майстерні використовуються за 

призначенням і мають необхідне обладнання та устаткування. Всі кабінети 

обладнані необхідними меблями і мають 30 учнівських місць.   

Наявна навчально-матеріальна база в основному задовольняє всі вимоги 

підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі, як профільної для 

навчального закладу, так і для інших галузей господарства. В повному обсязі, 

навчальний заклад може здійснювати загальноосвітню підготовку. Розроблені 

паспорти комплексного методичного забезпечення.  

За звітній період виконано:   



1.  Проведено монтаж протипожежної сигналізації  в будівлях по вул.  

Карла Купара, 9. 

 

4.2. Організація навчально-методичної діяльності 

 Методична робота в ліцеї спланована і відображена в плані роботи 

Хустського професійного ліцею. Формами  методичної роботи є колективна та 

індивідуальна. В  2019- 2020 н.р. проведено 5 засідань педагогічної ради та 40 

засідань методичних комісій, де обговорювались питання організації роботи з 

впровадження інноваційних технологій навчання, впровадження сучасних 

педагогічних технологій в навчальний процес, стан викладання окремих 

предметів, проведення загальноосвітньої, професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок. 

З 2017-2018 навчального року педагогічний колектив ліцею працює над 

новою єдиною методичною проблемою «Впровадження сучасних педагогічних 

технологій в навчальний процес». Визначено склад творчих груп, план заходів 

щодо реалізації єдиної методичної проблеми у 2019-2020 роках, розроблено 

алгоритм роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою.  

За час роботи над проблемою були проведені семінари-практикуми щодо 

комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій (Дякун О.І., Чопик Р.В., Бобик І.В. та 

інші).   

Методичні комісії організовують і проводять конкурси професійної 

майстерності серед учнів та педагогів ліцею, предметні олімпіади, тижні 

методичних комісій. Протягом 2019-2020 н.р.  учні ліцею прийняли участь у 

олімпіадах з предметів  та конкурсах професійної майстерності. 

У ліцеї функціонує методичний кабінет, робота якого планується на 

підставі аналізу діяльності педагогічного колективу. У методичному кабінеті є 

комп'ютер, сервер, принтер. Він оснащений постійно діючими та тимчасовими 

виставками методичних розробок педагогічних працівників, рекомендаціями, 

матеріалами педагогічного досвіду, цікавими стендами. В методичному 

кабінеті є затверджена номенклатура справ, матеріали справ систематизовані. 

В 2019 по 2020 н.р. ряд педагогічних працівників друкувались в обласних 

та всеукраїнських журналах, а саме: 

- «Ефективні методи підвищення грамотності здобувачів освіти на 

уроках української мови» Тетяна Росоха викладач української мови і 

літератури, інформаційно методичний збірник «Вісник№4/2019р. навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області; 

- Хустського професійного ліцею Методична розробка уроку з 

англійської мови «Мобільний телефон на уроці -  переваги чи недолік», 

викладач Варга Н.В.,  інформаційно-методичний збірник «Вісник» №1-2/2020р. 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській 

області; 

 26 вересня 2019 року відбулось чергове відвідування Хустського 

професійного ліцею представниками делегації Чеської республіки Середньої 

будівельної школи міста Їіглава. 

 В рамках відвідування відбулось представлення навчальних програм 

Хустського професійного ліцею, кількості учнів, історії навчального закладу, 



показ навчальних приміщень та технічного обладнання. Партнери мали змогу 

побачити демонстрацію теоретичного та практичного навчання учнів. 

 По завершенню роботи делегації відбулось урочисте підписання Угоди 

про співробітництво між Хустським професійний ліцеєм та Середньою 

будівельною школою в Їіглаві. Метою угоди є реалізація взаємовигідної 

довгострокової співпраці та підтримка взаємовигідних партнерських 

взаємовідносин між навчальними закладами. 

  З 19.11.2019 по 22.11.2019 року в рамках співпраці з Середньою школою 

будівництва  в  Їіглаві  відбулась робоча поїздка працівників ліцею  в Чехію. 

Метою відрядження була: підготовка та реалізація взаємовигідної 

довгострокової співпраці та підтримки взаємовигідних партнерських 

взаємовідносин. Взаємний обмін професійно-педагогічним досвідом, 

ознайомлення  з умовами та методиками навчання, обмін інформацією. 
На веб-сайті навчального закладу є розділи «Методична робота», 

«Атестація педагогічних працівників», де розміщені персональні сторінки 

педагогічних працівників. Згідно урядової програми «Сто відсотків» та вимог  

Положення про атестацію педпрацівників всі педагогічні працівники володіють 

комп'ютерними технологіями, так як пройшли навчальні курси комп’ютерної 

грамотності. Сучасне інформаційне суспільство не може існувати без 

впровадження у всі сфери життя інформаційно- комп’ютерних технологій.  

У цілому колективні та індивідуальні форми методичної роботи в ліцеї 

відповідають Положенню про методичну роботу. 

 

 

4.3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників 

 Зміст та організація навчально-виробничого процесу, терміни навчання 

визначаються робочими навчальними планами з кожної ліцензованої професії, 

розробленими на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти. 

Забезпеченість навчального закладу державними стандартами 

професійно-технічної освіти станом на 2020 рік становить 100%, за якими 

ведеться підготовка кваліфікованих робітників в навчальному закладі. За 

Державними стандартами професійно-технічної освіти розроблені комплекти 

навчально-програмної документації з усіх професій. 

Станом на  1 вересня 2019 року, підготовка кваліфікованих робітників з 

професій: електрогазозварник, штукатур, лицювальник-плиточник, монтажник 

гіпсокартонних конструкцій, монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник 

кузовів  ведеться згідно з стандартом професійної (професійно-технічної) 

освіти на компетентнісній основі.  

Із предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок робочі навчальні програми відповідають вимогам 

кваліфікаційних характеристик з усіх професій, у них враховано вимоги 

нормативних документів, потреби сучасного виробництва, дотримано 

співвідношення навчального часу між професійно-теоретичною і професійно-

практичною підготовками, а також навчальними предметами.  Робочі навчальні 

програми   розглядаються і погоджуються методичними комісіями 

професійного спрямування з метою внесення змін і доповнень відповідно до 



сучасних вимог виробництва та пропозицій замовників кадрів. Варіативний 

компонент не перевищує 15% від загального часу. 

 

5.Наявність колективного договору та додержання його умов 

Останній Колективний договір між адміністрацією ліцею та 

профспілковим комітетом на 2019-2021 роки, був обговорений на загальних 

зборах колективу і після внесення змін і доповнень, був прийнятий і 

зареєстрований в установленому порядку (реєстровий номер 88 від 29.01.2019 

року). 

Про виконання колективного договору директор ліцею звітується щорічно. 

Умови колективного договору адміністрацією ліцею виконуються повністю. 

Скарг і зауважень з боку працівників ліцею, профспілкових органів на 

неналежне виконання умов колективного договору не було. 

 

6. Якісний склад педагогічних працівників. 

Рівень кадрової роботи. 

Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, викладачами, 

майстрами в/н, обслуговуючим персоналом згідно із штатним розписом. 

Забезпеченість складає 71 працівник або 83,5 % від загальної кількості за 

штатним розписом, з них 6 працівників за сумісництвом .   

Навчальний процес забезпечує  39  педпрацівників (45,8 % від загальної 

кількості  працівників  за штатним розписом), з них:11 викладачів 

загальноосвітніх дисциплін (28,9% від загальної кількості педпрацівників), 6 

викладачів спеціальних дисциплін та загальнопрофесійної підготовки(15,8 % 

від загальної кількості педпрацівників)  з яких 4 викладачі  працюють за 

основною посадою та 2 непедагогічні працівники, які є викладачами у порядку 

суміщення посад у НЗ, 15 майстрів виробничого навчання (39,5%), 8 інших 

педагогічних працівників: директор, 2 заступники директора, практичний 

психолог, керівник фізвиховання, методист, старший майстер, керівник гуртка 

(19,5% від загальної кількості педпрацівників),  з яких 2 працюють викладачами  

загальноосвітніх дисциплін у порядку суміщення   посад, 4 - викладачами 

спеціальних дисциплін та загальнопрофесійної підготовки у порядку суміщення   

посад та 1сумісник з іншого навчального закладу. 

Мають освітній рівень: магістра, спеціаліста - 29 педагогічні працівники 

(74,3 % від кількості  педпрацівників),  молодшого спеціаліста – 10  прац. 

(25,6%). 

 14 працівників мають педагогічний стаж  більше  20 років ,  21 – мають 

педагогічний стаж з 10 до 20 років, 5 працівників мають педагогічний стаж  до 

10 років. 

Коефіцієнт плинності кадрів в навчальному закладі за 2019-2020 н.р. 

складає 14 %. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається згідно з 

вимогами Типового положення про атестацію, наказів Міністерства освіти і 

науки України  № 930 від 06.10.10 року (Із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011, наказом 

МОН №1135 від 08.08.2013) та постанови Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 №800 



Атестація педагогічних працівників проходить відповідно до Типового 

положення про атестацію та згідно з планом -графіком.   

За наслідками атестації за  2019-2020 н.р.:1 викладачу підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 2 викладачам підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;2 викладачам 

підтверджено педагогічне звання «старший викладач»;1 викладачу присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 2 викладачам присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;1 викладачу присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;1 викладачу присвоєно 

педагогічне звання «старший викладач»;2 майстрам виробничого навчання 

встановлено , як керівникам гуртка  11 тарифний розряд;2 викладачам  

встановлено , як керівникам гуртка  11 тарифний розряд,; 

Загалом в ліцеї працює: 3 викладачів ІІ категорії, 11 викладачів І 

категорії, 9 викладачів вищої категорії з них 3 викладачі мають педагогічне 

звання «старший викладач» та 3 викладачі - «викладач методист». 

В навчальному закладі працює: 1 майстер  в/н , який  має 11 тарифний 

розряд, 3 майстри в/н 12 тарифного розряду, 2 майстри в/н 13 тарифного 

розряду, 9 майстрів в/н 14 тарифного розряду; з них 1 майстер в/н має 

педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» і 6 майстрів 

в/н мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії». 

За 2019-2020 н.р. 12 педагогічних  працівників пройшли курси 

підвищення кваліфікації, з них  в НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області – 

3 майстрів виробничого навчання у ЗІППО – 7 викладачів , та 1 майстер в/н  в 

Білоцерківському інституті НПО. 

Все ще залишається проблема наявності вакансій на посаду майстрів 

виробничого навчання,  станом на 13.06.2020 р. – 7 вакансій майстрів в/н. 

 

7. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення 

та забезпечення умов праці педпрацівників. 
У навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях оформлені кутки 

охорони праці, робочі місця забезпечені відповідними інструкціями. Учні та 

працівники навчального закладу відповідно до діючих нормативів забезпечені 

на 80,0 % індивідуальними засобами захисту, спецодягом та відповідним 

взуттям з конкретної професії.  

 У всіх кабінетах та виробничих майстернях укомплектовані аптечки. За 

звітній період 2019-2020 рік медичний пункт забезпечено медикаментами на 

суму 20,000 тис. грн.  

Своєчасно проводяться медичні огляди працівників.  

Санітарно-технічний стан будівель і споруд ліцею навчальні кабінети, 

лабораторії, майстерні та обладнання відповідають вимогам охорони праці та 

пожежної безпеки, що відображено в санітарно-технічному паспорті з 

висновками підписаному Хустською рай СЕС.  

На виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і 

організацій системи освіти України» кожний навчальний корпус обладнаний 

протипожежними щитами та резервуарами води. Всі майстерні та кабінети 

хімії, електротехніки, інформаційних технологій забезпечені вогнегасниками та 



інструкціями з пожежної безпеки. Встановлено в навчально-виробничому 

корпусі (вул. Карла Купара,9) протипожежну сигналізацію. 

У ліцеї провідний фахівець з охорони праці, керівний склад, викладачі з 

ОП пройшли навчання та БДЖ і ОП. Майстри в/н зайняті на роботах з 

підвищеною небезпекою (кисневі балони з крапленим газом) пройшли 

навчання і мають відповідне посвідчення.  
 

           8.Ефективне використання та збереження державного майна 
У навчальному закладі  приведено у відповідність до вимог чинного 

законодавства Свідоцтва на право власності на нерухоме майно нежитлових 

будівель, що знаходяться за адресою: м.Хуст, вул. Свободи,1 та вул. м. Хуст, 

Карла Купара, 9, також виготовлені витяги земельних  ділянок з присвоєнням 

кадастрових номерів: 

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

знаходиться за юридичною адресою: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Свободи,1; 

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

знаходиться за юридичною адресою: Закарпатська обл., м.Хуст, Карла 

Купара,9; 

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

знаходиться за юридичною адресою: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Лисенка 

б/н. 

Щорічно проводиться нормативно-грошова оцінка земельних ділянок 

Державним комітетом України із земельних ресурсів.  

    Розкрадання державного майна, чи використання його не за 

призначенням допущено не було.   З дозволу Міністерства освіти і науки 

України та регіонального відділення ФДММУ в Закарпатській області здається 

в оренду частина складських приміщень площею 132, 8 м² для надання 

стоматологічних послуг. 

 

                                9.Стан виконавської дисципліни 
      За звітний період своєчасно подавалась статистична звітність. Жодних 

зауважень при здачі бухгалтерської звітності та інших необхідних відомостей 

про роботу і стан навчально-виховного процесу в ліцеї  не було. Квартальні та 

річні баланси  подавались вчасно. 

         В повному обсязі виконувались накази і розпорядження департаменту 

управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, НМЦ 

ПТО в Закарпатській області, місцевих органів влади, керівництва фондів. 

       Своєчасно проводились розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками. Своєчасно і повністю вносились платежі, включаючи внески 

до Пенсійного фонду. 

  Кошти з рахунків  ліцею  використовувались у відповідності до затверджених 

в установленому порядку кошторисів. 

  

 

 

 Директор Хустського  

 професійного ліцею     І.М. Роман 


