




























НЕПРАВИЛЬНО 



Адреса 

приміщ

ення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Пло

ща 

(кв. 

мет

рів) 

Наймену-

вання та 

реквізити 

документ

а про 

право 

власності 

або кори-

стування 

Документ про право 

користування (договір 

оренди) 

Інформація про наявність 

документів про 

відповідність 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ 

по ____) 

наявність 

державно

ї 

реєстрації 

наявні

сть 

нотарі

альног

о 

посвід

чення 

санітарн

им 

нормам 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

нормам 

з 

охорони 

праці 

Комунальна 

власність 

м.Кам’янського 

Довідка 

департамен

ту 

комунально

ї власності, 

земельних 

відносин та 

реєстрації 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно 

міської 

ради 

від___№___ 

- - - 

Акт Акт Акт 

Акт готовності закладу до 

роботи в 2017-2018 н.р. від --- 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

комунального закладу “Технічний ліцей” Кам’янської міської ради 
 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 
 





Департамент комунальної 
власності, земельних 
відносин та реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно міської ради 

      Адміністрація комунального закладу "Технічний 
ліцей" Кам'янської міської ради для отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності 
просить надати довідку щодо належності 
нерухомого майна  за адресою …… до комунальної 
власності м.Кам’янського. 
 
Директор технічного ліцею                   М.О. Наказний 



НЕПРАВИЛЬНО 

Новий санітарний регламент. Розраховуємо необхідну 
кількість кв. метрів на дитину. 

Приміщення знаходяться в оперативному управлінні. 







НЕПРАВИЛЬНО 

Розписати відповідно до Положення про навчальний кабінет 







НЕПРАВИЛЬНО 









НЕПРАВИЛЬНО! 



Умови доступності закладу освіти для навчання 
осіб з особливими освітніми потребами 

 

Школа забезпечує умови для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами,які можуть самостійно пересуватись. 

Для доступності навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в освітньому закладі наявна 

кнопка виклику, пандус 

 
Діти з особливими потребами можуть 
здобувати освіту за індивідуальною, 
екстернатною або дистанційною формами 
навчання. 

Встановлено поручні з обох боків сходових 
прольотів і вздовж майданчиків. 



ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ: 
1.ЗАЯВА – 3шт. Без вихідного номера 
2.Диск з інформацією, що 

розміщена на сайті 
 

1-22 школа – п’ятниця 23.02.  
13-00-15-00 
23- 44 школа – понеділок 26.02. 
8-30 – 15-00 


