
Стан матеріально-технічної бази 

Кам`янського еколого-економічного ліцею 

Кам`янської міської ради Черкаської області 

 

1.Повне  найменування закладу: Кам'янський еколого-економічний 

ліцей Кам'янської  міської ради Черкаської області 

2. Скорочене найменування закладу: Кам'янський еколого-економічний 
ліцей 

3. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 

20801, Україна, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 53. 

 4. Контактний телефон ліцею: (04732) 6-17-07 

 5. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26491125 

6. E-mail ліцею: kameli@i.ua 

7. Адреса сайту: http://kamelia.edukit.ck.ua/ 

8. Засновник закладу: Кам'янська міська рада Черкаської області  

 9.Форма власності : комунальна 

10. Рік заснування ліцею – 2003 р., розпорядження Черкаської ОДА №418 

від 1 серпня 2013 року 

 

          Ліцей як юридична особа має власний баланс, в якому відображені всі 

матеріальні цінності, що належать установі на праві власності або повного 

господарського відання чи оперативного управління.  

        Площа 2-поверхової будівлі  навчального закладу становить 1068 м2,  

площа земельної ділянки 0.55 га. 

        Кількість навчальних кабінетів – 9, площа всіх навчальних приміщень – 

564м2,  Вся площа навчального корпусу 1068 м2, є автономна котельня  з 

твердопаливним котлом. У закладі освіти діють методичний кабінет, кімната 

психолога, 4 мультимедійні класи, бібліотека, буфет. 

         Основною метою використання наявної МТБ є максимально якісне 

забезпечення освітнього процесу для всіх його учасників, реалізація якої  

здійснюється   через виконання наступних завдань: 

- підтримання у зразковому стані навчальні та інші приміщення 

згідно вимог Санітарного регламенту щодо утримання будівель, приміщень 

ЗЗСО; 

- впровадження енергозберігаючих заходів, поліпшення 

матеріальнотехнічних, санітарних, естетичних умов для перебування учнів; 

-  заміна застарілих меблів на більш безпечні, ергономічні та 

естетичні; 

- оновлення змісту навчання через впровадження матеріально- 

технічного супроводу інформаційних технологій; 

-  удосконалення спеціальних функціональних можливостей наявної 

МТБ; 
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-  виховання належного ставлення до майна ліцею у всіх учасників 

освітнього процесу, як невід`ємних складових справжнього громадянина 

України; 

- насичення головних напрямків діяльності ліцею матеріально- 

технічними засобами високої якості для довготривалого використання; 

- забезпечення максимальної автономії у придбанні і використанні 

об`єктів МТБ від зовнішніх негативних чинників;  

-  забезпечення належного обліку і зберігання наявної МТБ, 

своєчасного списання;  

-  залучення на добровільних засадах батьків і громадськості для 

вдосконалення наявної МТБ.  

          Враховуючи те, що власного спортзалу ліцей не має, заняття з фізичної 

культури  проводяться  у спортивному  залі КП ФОСК «Атлант». 

На сьогоднішній день об`єкти МТБ ліцею можна умовно  

розподілити на категорії : 

               «основні засоби»  у кількості 204 одиниці,  залишкова вартість яких 

950`262.00 грн, тобто:    

- приміщення – всі, належність – власні, призначення – невиробничі, 

залишкова вартість  з врахуванням зносу з початку експлуатації 461`349.00 

грн; 

- котельня – залишкова вартість 7`320.00 грн. 

- комп`ютерний  клас; 

- мультимедійні комплекси; 

- лінгафонний комплекс; 

- оргтехніка для всіх типів діяльності (комп`ютери, принтери, 

сканери, ксерокси, проектори), навчально-методичне обладнання;  

- меблі для класних кімнат (парти, стільці, шафи, дошки, стінки); 

-  меблі для адміністративних приміщень (столи, шафи, стільці, 

крісла); 

-  меблеві шафи для учнів; 

-  обладнання для проведення уроків по різних предметах (прилади, 

макети, плакати, реактиви тощо); 

- обладнання для проведення виховних заходів (акустичні системи, 

підсилювачі звуку, пульти, мікрофони тощо. 

          Залишкова вартість  вищезазначеного майна з врахуванням зносу з 

початку експлуатації 481`593.00 грн.  Всього 950`262.00 грн. 

          «Малоцінні матеріальні активи» становлять у переліку  298 одиниць 

предметів, які знаходяться  в експлуатації з їх залишковою вартістю 

13`044.00 грн. 

          До них відноситься:  

- прилади і матеріали для навчання; 

- меблі; 

- майно, що забезпечує безпеку закладу (вогнегасники, металеві двері 

сейфи тощо) 

-  сфера забезпечення побуту ( майно гардеробу, майно для 



прибирання, дзеркала, бойлер, світильники тощо); 

-  інструменти; 

Бібліотечний фонд ліцею має підручники для учнів 8-11 класів 

вартістю 50`942.00 грн.  

   За 18 років існування ліцею матеріально-технічна база значно 

оновилась. Так,  на сьогодні в ліцеї для інноваційних типів діяльності 

функціонують 1 комп’ютерний клас, 1 лінгафонний комплекс, кабінети  

фізики, хімії, біології, географії устатковано мультимедійним обладнанням.  

У комп`юторному класі на одного учня 8-11 класів приходиться 1 робоче 

місце, устатковане комп`ютором. Загалом, в освітньому процесі задіяні 16 

комп`юторів з оргтехнікою (принтери, сканери) і 17 ноутбуків. У наявності є 

63 ліцензійні електронні програмно-методичні засоби.  

          База природничих наук підсилена спеціальним хімічним комплексом, 

який включає в себе комплект хімічного посуду лабораторного призначення, 

комплект хімічних реактивів та комплект колекцій і атомів. 

        Для адміністративно-господарської роботи використовуються 4 

комп`ютори з оргтехнікою.  

        Створена локальна мережа для Internet та мережа Wi-Fi. 

        Всі об’єкти матеріально-технічної бази ліцею перебувають у 

задовільному стані і активно експлуатуються. Позитивно, що всі учасники 

освітнього процесу мають вільний доступ до необхідних об’єктів МТБ, 

систематично користуються ними.  


