
Звіт
матеріально-технічної бази школи №128

У 2015 році школу було реконструйовано та добудовано. У зв’язку з цим 
площа закладу збільшилась - 14371,05м 2, а площа земельної ділянки -  
1,3046 га.
Проектна потужність будівлі розрахована на 930 учнів.

До реконструкції та добудови школа не в повному обсязі відповідала 
санітарним вимогам:

- в закладі були лише один жіночий і один чоловічий туалети;
- їдальня площею 40 м 2 розрахована на 30 місць і знаходилась у 

напівпідвальному приміщенні;
- актова зала розрахована на 70 місць, була розташована на 4-ому поверсі;
- спортивна зала площею 162 м 2, також знаходилась на 4-ому поверсі;
- були відсутні майстерні, це позбавляло можливості учням досконало 

вивчати курс обслуговуючої праці і набувати професійних навичок;
- не було приміщення для гардеробу.

У 2015 - 2017 роках школа мала в наявності такі технічні засоби для
навчання:

2015 р.
1. Телевізорів -  4
2. Комп’ютерів -  16
3. Інтерактивних дошок -  5
4. Проекторів -  5
5. Ноутбук -  1

2016 р.
1. Телевізорів - 14
2. Комп’ютерів - 142
3. Інтерактивних дошок - 26
4. Проекторів - 26
5. Ноутбук -  1
6. Пристрої БФП -  7
7. Екран -  1
8. Проектор -  1

2017р.
1. Телевізорів -  14
2. Комп’ютерів -  142
3. Інтерактивних дошок -  27
4. Проекторів -  27
5. Ноутбук -  1
6. Пристрої БФП -  7
7. Екран -  1
8. Проектор - 1

У 2016 році від управління освіти Дніпровської районної в м. Києві 
державної адміністрації школа отримала:

1. Стільці офісні - 40 шт. 10859,20
2. Папки-регістратора - 85 шт. 1968,55
3. Рамки для фотографій - 100 шт. 2490,00
4. Файли - 6 шт. 359,28
5. Папір А-4 - 175 пач. 11040,75
6. Медикаменти - 311 шт. 2263,13



7. Грамоти, дипломи, подяки - 1950 шт. - 2178,00
8. Плакати «Захисту Вітчизни» - 1 компл. - 1274,00
9. Мотокоса - 1 шт. - 2000,00
Ю.Флеш-накопичувач - 1 шт. - 1789,00
11. Дротовий телефон - Зшт.  - 1064,85
12.Дезактин - 4 кг. - 799,60
13.Шланг на барабані з корект. - 1 компл. - 733,80
14.Халати - 32 шт. - 3227,76
15.Замки (ручка на планці) - 2 шт. - 649,92
16.Ліхтарі ручні - 2 шт. - 777,00
17.Настільні ігри - Зшт.  - 1018,92
18.Лампи 5Вт, 12Вт - 25 шт. - 978,60
19.Полотно неткане - 70 м 2 - 848,40
20.Мило рідке в пляшках - 4 шт. - 162,16
21.Засіб для миття посуду - 52 шт. - 349,44
22.Мило рідке з дозатором - 47 шт. - 526,87
23.Мило дитяче - 100 шт. - 311,00
24.Мило господарське - 100 шт. - 299,00
25.Порошок чистячий - 62 шт. - 466,86
26.Засіб для миття скла - 42 шт. - 510,72
27.Рукавички латексні - 75 пар. - 585,00
28.Рушники паперові - 85 уп. - 2335,80
29.Серветки паперові - 230 уп. - 1104,00
30.Пакети для сміття 60 л, 120 л., - 126 шт. - 4599,00
31.Віник сорго - 102 шт. - 2040,00
32.Мітла березові з держаком - 102 шт. - 2132,82
33.Мітла пластам, з дер. ручк. - 42 шт. - 1212,54
34.Засоби протипожежного захисту копл. - 5641,48
35.Вапно - 7 мішк. - 951,72
36.Емаль ПФ-115 - 5 шт. - 658,58
З 7. Фарби латексні - Зшт. - 1200,00
38.Крейда кольорова - 100 шт. - 1086,00
39.Стіл для наст, тенісу, сітка - 1шт. - 3865,00
40.Обруч пласт. - 10 шт. - 600,00
41.Скакалки - 10 шт. - 370,00
42.Палиця гімн. - 10 шт. - 860,00
43.Матигімн. - 5 шт. - 4300,00
44.Сітка футбольна шкільна - 1 шт. - 3200,20
45.М ’ячі футбольні - 17 шт. - 6565,00
46.М ’ячі волейбольні - 7 шт. - 3980,00
47.М ’ячі баскетбольні - 5 шт. - 1250,00
48.М’ячі для вел. тенісу - 10 шт. - 900,00
49.Набір для наст, тенісу - 5 шт. - 1800,00
50.Стінка шведська - 1 шт. - 2498,00
51.Відеокамери - 2 шт. - 39986,92
52.Комплект мультимед. - 1 компл. - 49895,00



В 2016 році за рахунок бюджетної допомоги матеріально-технічна база 
школи отримала матеріальні цінності на загальну суму 192563,87

У 2017 році від управління освіти Дніпровської районної в м. Києві 
державної адміністрації школа отримала:

1. Хімію для басейну:
(альгіцид, засіб для чищення, 
кислота оцтова, калій йодистий, 
натрій оцтовий,натрій сіркуват., 
натрій вуглекисл.,рідина РН-мінус,
рідина дезінфік.,хлор грануляр) - 133 шт. 59000,00

2. Журнали, табелі і т. д. 1034 шт. 3097,60
3. Фарба 10 л. 2 шт. 456,18
4. Фарба ПФ-115 8 шт. 586,88
5. Туалетний папір 283 шт. 1273,50
6 . Комплект учнівських меблів 40 шт. 35720,00
7. Тарілки глибокі 200 шт. - немає накладної
8. Тарілки мілкі 200 шт. - немає накладної
9. Чашки 200 шт. - немає накладної
10.Мило дитяче шт. - немає накладної
11 .Мило господарське рідке 22 шт. - немає накладної
12.Мило рідке 8 6. - немає накладної
13.Снігоприбиральна машина 1 шт. 19960,00

Всього на суму: 120094,16

За депутатські кошти:
1. Бадмінтон - 4 компл. - 660,00
2. Волани спорт. - 12 шт. 40,00
3. Мати гімн. - 4 шт. 1600,00
4. Сітки для бадм. - 1 шт. 750,00
5. Стійки для бадмінт. - 2 шт. 5000,00

Всього на суму: 8050,00

Благодійна безкоштовна допомога (батьківський фонд)
1. Дозатори для мила 38 шт. - 3749,46
2. Килимки (для центр, вх.) 4 шт. - 720,00
3. Килимки гумові 2 шт. - 694,80
4. Кабелі 12 шт. - 1310,04
5. Стенди безпека життєдіяльності- 2 шт. - 1134,00
6 . Стенди «Класні куточки» 25 шт. - 11308,00
7. Стенд «Правильне харчування» - 1 шт. - 1812,00
8. Стенди з правознавства 3 шт. - 7755,00
9. Кондиціонер 1 шт. - 19000,00
10.Пристрій багатофункціональний 1 шт. - 14500,00
11 .Адаптери 2 шт. - 446,00
12.Відеокамери 4 шт. - 8400,00
ІЗ.Веб-камера 1 шт. - 657,00



14. Колонки
15.Система акустична
16.Софтбокс
17. Фени
18.Шафа для одягу 3-х місні 
Всього на суму: 97247,19

З шт.
1 шт.
2 шт. 
2 шт.

10 шт.

1269.00 
433,89

2120.00 
938,00

21000,00

Благодійна безкоштовна допомога (батьківський фонд)
1. Матеріальні цінності
2. Послуги

524 найм. 355066,83
372909,00

Всього на суму: 727975,83

В 2017 році за рахунок бюджетної, депутатської та благодійної допомоги 
матеріально-технічна база школи отримала матеріальні цінності на загальну 
суму 953367,18

На сьогоднішній день в школі є такі навчальні кабінети:
1. Української мови та літератури - _3__
2. Хімії -_1_
3. Іноземної мови - __6__
4. Лінгвістичні класи - З
4. Біології - _1__
5. Фізики -  1_
6. Математики - _3__
7. Захист вітчизни - _1__
8. Інформатики - _3___
9. Географії- _1_
10. Комбінована майстерня - _1__
11. Електротехнічна майстерня
12. Майстерня з обслуговуючої праці - __1__
13. Образотворчого мистецтва М
14. Спортивні зали - _2___
15. Початкових класів - 13

Початкова школа займає реконструйований корпус, де навчаються учні 
1-4 класів.

На першому поверсі розташовані:
1. Ігрова кімната для відпочинку дітей.
2. Навчальні кабінети та гардероби.

На другому поверсі розташовані:
1. Навчальні кабінети, гардероби.
2. Кабінет інформатики.

На третьому поверсі розташовані: 
1. Навчальні кабінети, гардероби.



2. Кабінети іноземної мови.

На четвертому поверсі розташовані:
1. Велика актова зала з сучасним технічним обладнанням її площа 258 м2
2. Артистичні.

В добудованому корпусі навчаються учні 5-11 класів.

На цокольному поверсі розташовані:
1. Майстерні (електротехнічна та комбінована для хлопчиків) їх площа 

складає 152,7 м2
2. Зручні та комфортні гардероби з площею 133,7 м 2

На першому поверсі знаходиться:
1. Басейн на 350 м3 довжиною 25 м з душовими та роздягальнями.
2. їдальня з буфетом на 300 посадкових місць, його площа 353,8кв. м., 

харчоблок забезпечений гарячою та холодною водою, необхідним 
обладнанням, кухонним та столовим інвентарем, посудом, миючими та 
дезінфікуючими засобами. Все наявне електрообладнання харчоблоку 
заземлене. Стан буфету відповідає санітарним нормам. Школа забезпечена 
доброякісною питною водою.

3. Майстерня з обслуговуючої праці для дівчаток площею 59 м 2
3. Пасажирський ліфт:

Вантажепідйомністю 1000 кг, кількістю пасажирів 13, кількістю зупинок 9.
Рік виготовлення 2015 р.

На другому поверсі розташовані:
1. Два спортивні зали площею : великий - 539 м 2, малий зал - 286 м 2 з 

душовими та роздягальнями. Спортивні зали забезпечені спортивним 
інвентарем. Спортивний інвентар зберігається в інвентарній спортивної зали.

2. Медичний кабінет та медична сестра. Кабінет обладнано відповідно до 
нормативних вимог. За рахунок бюджетних та батьківських коштів школа 
своєчасно забезпечується необхідними медикаментами для надання першої 
медичної допомоги. Вся документація учнів та санітарні книжки працівників 
ведуться у відповідності з нормативними документами. Учні та працівники 
школи планово проходять медичний огляд.

На третьому, четвертому поверхах розташовані навчальні та режимні 
кабінети.

На четвертому поверсі розташовані:
1. Бібліотека з читальним залом та книгосховищем.
2. Навчальні кабінети.

В класних кімнатах встановлені інтерактивні дошки, проектори, 
комп’ютери, телевізори.



Школа оснащена новітньою пожежною автоматичною сигналізацією та 
відеоспостереженням.За стан пожежної безпеки в школі відповідає директор, 
але в свою чергу директор має право наказом по школі призначати 
відповідальних осіб. Відповідальні особи за пожежну безпеку разом з пожежно- 
технічною комісією проводять ряд заходів для покращення стану пожежної 
безпеки в школі.

1. Щорічно розробляється план роботи.
2. Організовується і проводиться навчання та перевірка знань з питань 

пожежної безпеки.
3. Усуваються недоліки, які запропоновані приписами пожежного нагляду.
4. Організовується проведення інструктажів та їх облік.
5. Відповідальні особи проходять навчання з питань пожежної безпеки в 

навчальному центрі.
6. Розробляються і подаються на затвердження інструкції з пожежної 

безпеки (загально-об’єктова інструкція з питань пожежної безпеки, 
інструкція щодо заходів з пожежної безпеки у майстернях, спортивних 
залах, їдальні, учбових кабінетах).

7. В наявності план евакуації та порядок оповіщення людей. На кожному 
поверсі присутні плани приміщень з схемами евакуації.

8. Школа забезпечена класними куточками та стендами з пожежної 
безпеки, безпеки життєдіяльності.

9. Проведено технічне обслуговування (перезарядка) 22-х вогнегасників 
(вуглекислотні та порошкові 18.02.2016) та отримано від УО в 2017році 
нові порошкові вогнегасники в кількості 15 шт.
Вогнегасники знаходяться в режимних кабінетах та на охороні.

10.В школі є пожежний куточок з первинними засобами пожежогасіння: 
піском, відрами, лопатою, багром і т.д.

11. В школі постійно здійснюється контроль за станом електрообладнання, 
електромережі, опалювального обладнання приміщень та території.
Один раз на три роки проводяться виміри опору ізоляції електричних мереж, 
електроустановок і опору їх заземлень. До початку навчально року видається 
відповідною організацією технічний звіт.

12.На території школи є джерела водопостачання (гідранти) в кількості 
2 шт., які перевіряє пожежна служба і видає відповідний акт.

Протягом навчальних років в школі проводиться систематична робота та 
здійснюється постійний контроль з охорони праці.
У своїй діяльності з питань охорони праці адміністрація школи керується 
Законом України "Про охорону праці", "Положенням про організацію роботи з 
охорони праці в закладах освіти", "Типовим положенням про навчання, 
інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

З метою створення на робочому місці безпечних та нешкідливих умов 
праці були проведені такі заходи:

1. Вчасне проведення вступного, первинного, повторного, позапланового 
та цільового інструктажів із своєчасною реєстрацією у відповідних журналах.

2. Перевірка стану приміщень школи та території.



3. В наявності інструкції з охорони праці та пожежної безпеки.
4. Складання актів прийняття до експлуатації кабінетів підвищеного 

ризику.
5. Перевірка стану питного режиму.
6. Наказ про медичне обстеження працівників.
7. Наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці для 

технічного персоналу.
6. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних умов у школі та правил 

пожежної безпеки.
7. У школі створені комісії: з охорони праці та пожежної безпеки.

В закладі також є приточно-витяжна вентиляція, індивідуально - 
тепловий пункт.

На території школи є обладнаний спортивний майданчик площею 616 м 2, 
майданчик з правил дорожнього руху -  254,7 м 2, ігровий майданчик -  726 м 2, 
навчально-дослідна ділянка -  182,7 м 2.
Обслуговуючий персонал підтримує належний стан приміщень та території. 
Систематично виконуються роботи по сантехнічному, електромонтажному, 
технологічному, столярному обслуговуванню приміщень.
Адміністрація школи приділяє достатньо уваги вигляду навчального закладу.

Активно проводиться благоустрій території: упорядковано, озеленено 
клумби, посаджані нові сажанці дерев. Подвір’я завжди прибране та доглянуте. 
В наявності господарчий інвентар для прибирання території.

Для створення безпечних умов праці та навчання проводяться наступні 
заходи:

1. Комплексний іспит електроустаткування і заземлюючих пристроїв.
2. Перевірка обладнання кабінетів.
3. Перевірка спорт, інвентарю.
4. Перевірка допоміжного інвентарю техперсоналу.

Матеріальна-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним 
вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень.


