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Інформація про матеріально – технічне забезпечення  
Санаторно-оздоровчий  центр  соціальної  реабілітації 

«Смарагдове  місто» 
 
1.  Назва закладу:  Санаторно-оздоровчий  центр  соціальної  

реабілітації  «Смарагдове  місто». 
2.  Адреса закладу:  Донецька область, Лиманський  район, селище 

Соснове, вул. Лісна - 1 А. 
3.  Керівник закладу :  Демченко Галина Валентинівна. 
4.  Затвердження статуту закладу: Статут затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.05.2015 р. №7, нова 
редакція. 

5.  Ліцензування  закладу, її висновок:   Ліцензія на впровадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за №149\5-19 
від 13.12.19 рік.  

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнем здобуття початкової освіти з ліцензованим 
обсягом 100 осіб, базової середньої освіти  з ліцензованим обсягом 250 осіб, 
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 50 осіб. 

6.  За даними наказу про чисельність контингенту вихованців 
відділення школи-інтернат на 01.09.2019 року становить 24 дитини. 

7.  Проектна потужність закладу (за документацією)- 480. 
8.  Загальна площа -  17344,2 м2 
9.  Кількість корпусів (які), стан будівель. 

 
№ Перелік будівель та споруд Рік  К-ть 

пове
рхів 

Заг. 
площа, 
кв.м 

Стан будівель 

1.  

Будівля клубу-їдальні  А-2 1995 

2 

2005 

Задовільний, 
виконуються 
ремонти 

2.  Спальный корпус  В-2 1995 2 1437,4 Задовільний 
3.  Будівля  школи  Е-2 1995 2 1387,9 Задовільний 
4.  Гаражі  К,  К1 1995 1 205,8 Задовільний 
5.    Будівля госп. корпуса  Л, Л1 1995 1 399,5 Задовільний 
6.  Будівля пральні  М-2 1995 2 439,4 Задовільний 
7.  Будівля медичного  корпусу  О-2 1995 2 414,3 Задовільний 
8.  Спальний корпус  Г-2 1995 2 1085,3 Задовільний 
9.  Спальний корпус Д-2 2002 2 726,3 Задовільний 
10.  Спальний корпус Ж-2 1995 2 1997,9 Задовільний 
11.  Будівля гуртожитку  З-2 1995 2 1344,7 Задовільний 
12.  12 -квартирний житловий будинок 2005 2 1300,3 Задовільний 
13.  Будівля  загальноосвітньої  школи на 

440 місць 2018 
1 

4600,4 
Новий 
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10.  Зміцнення матеріальної бази закладу за 2018-2020 р.р.: 
Фінансування: 

2018 р. -  46750,25тис. грн., 
2019 р. – 51494,67 тис. грн.. 
2020 р. – 62749,4 тис. грн.. 

На  капітальні  ремонти:  
2018 р. -  1506,4 тис. грн., 
2019 р. – 5755,6 тис. грн.. 
2020 р. – 7110,0тис. грн.. 

Роботи по реконструкції:  
2018 р. -  6022,2 тис. грн., 
2019 р. – 97,0 тис. грн.. 
2020 р. – 3691,9 тис. грн.. 

На поточні ремонти: 
2018 р. -  190,3 тис. грн., 
2019 р. – 198,8 тис. грн.. 
2020 р. – 199,00 тис. грн.. 

Середня вартість  1  дітодня  перебування  вихованця  в  закладі: 
2018 р. -  383,89  грн/день, 
2019 р. – 533,25  грн/день. 
2020 р. – 452,73  грн/день 

На харчування: 
  2018 р. -  10183,6 тис. грн., 

2019 р. – 11644,1тис. грн.. 
2020 р. – 13401,6 тис. грн.. 

На медичне обслуговування: 
2018 р. -  149,8 тис. грн., 
2019 р. – 160,9тис. грн.. 
2020 р. – 170,5 тис. грн.. 

Позабюджетні кошти:  
2018 р. -  296,7 тис. грн., 
2019 р. – 174,9 тис. грн.. 
2020 р. – 144,4 тис. грн.. 

 
Капітальний ремонт,  реконструкція  (види  робіт):  

2018 рік :  - капітальний  ремонт  системи  вентиляції  кухні; 
-  Капітальний  ремонт  спального  корпусу  Е-2.    
-  Коригування ПКД по проекту "Капітальний  ремонт  із  

термомодернізацією  будівлі" 
- Коригування ПКД по проекту "Капітальний   ремонт  

системи  вентиляції  кухні" 
- Реконструкція  покрівлі  клубу-їдальні  А-2 

 
2019 рік :  -    Капітальний  ремонт  системи  вентиляції  кухні; 
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-  Капітальний  ремонт  системи  вентиляції  кухні;   
-  Коригування ПКД по проекту "Капітальний  ремонт  із  

термомодернізацією  будівлі" 
- Коригування ПКД по проекту "Реконструкція   учбового  

корпусу  з  улаштуванням  додаткових  приміщень» 
 

2020 рік :  -   Капітальний  ремонт  із  термомодернізацією  будівлі; 
-  Реконструкція  учбового  корпусу  з  улаштуванням  

додаткових  приміщень;   
 

 
Поточні ремонти: 

2018 р. - поточний ремонт  будівлі  старої  школи; 
2019 р.  - поточний ремонт  санвузлів  приміщень  нової  школи; 
2020 р.      -    поточний ремонт  приміщень  1  та  2  загонів; 

-  поточний  ремонт  покрівлі  нової  школи. 
 

Технологічне обладнання: 
Навчальне обладнання, меблі.  
2018 р. 

- ламінатори, нетбук, скалодром, пісочниці, інтерактивне 
обладнання для класних кімнат, спорткомплекс, труба 
оптична,комплекти гімнастичного обладнання, степер, 
настільний хокей, бігові доріжки, настільний футбол,баскетбол, 
ігра аєрохокей, орбітрек магнітний, фітнес станції, 
велотренажери магнітні, комплекти меблів(дитячий садок), 
синтезатор, музичні центри комплект для тяжкої атлетики, 
дивани углові, диван малютка, дивани тканеві, ноутбуки, 
компютори в сборі; 

2019 р. 
- мультимедійний проектор ОРТОМ, холодильник. піч електрична, 

швейні машини, оверлок, пральні машини Samsung. 
моторизований екран МС-Т600, проектор ViewSjnik, оптичний 
телескоп, світлодіодні LED прожектори, музичний центр, дитячі 
ігрові комплекси «Марк», пароконвектомат Unox xv893, 
м’ясорубка МИМ-600, цифровий фотоапарат, ламінатор, 
ноутбук, МФУ Canon, відеокамера, велосипеди TITAN, стіл 
тенісний, спортивний інвентар, інтерактивне обладнання для 
класних кімнат; 

2020 р. 
- ламінатор, спортивний інвентар,напольні ширми для лялькового 

театру, масажні килимки, степ платформи для дошкільнят, 
комплекти стендів для учнів; 
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М’який інвентар. 
2018 р. 
 Спецодяг.  

Забезпечення підручниками 1-4 кл. – 100%, 5-9 кл. – 100%. 
2019 р. 
Спецодяг.  

Забезпечення підручниками 1-4 кл. – 100%, 5-9 кл. – 100%. 
Рушники льняні, рушники для ніг, махрові рушники, наволочки, 
простирадла, подушки. 
      2020 р. 

Спецодяг.  
Забезпечення підручниками 1-4 кл. – 100%, 5-9 кл. – 100%. 
 

11. Умови утримання вихованців (спальні, гральні кімнати, 
санвузли, спортивний та актовий зали та інше).  

У будівлях Центру передбачено такі функціональні групи приміщень: 
класні кімнати, навчальні кабінети, 60 спальних кімнат, 10 кімнат 
відпочинку, 10 побутових кімнат, бібліотека з читацькою залою, 
адміністративні, допоміжні приміщення – вестибюль, рекреації, гардероб, 
25 санітарних вузлів, 18 душових кімнат,  тощо  

Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам, сприяє забезпеченню педагогічного процесу та проведенню 
позакласної навчально-виховної роботи.  

Спальні закладу облаштовані відповідними меблями: ліжка з 
ортопедичними матрацами, індивідуальні тумбочки, стільці, вішаки для 
речей. 

В побутових кімнатах є: шафи на 5 учнів для речей і одягу, прасувальні 
місця (дошки, праски). 

Кімнати відпочинку обладнанні: Smart телевізорами з підключенням до 
мережі інтернет, м’якими меблями, місцями для додаткових занять та занять 
творчістю, комплектами розвиваючих ігор. 

Душові кімнати та кімнати гігієни облаштовані необхідним 
обладнанням, для дівчат є окремі біде.  

Актова зала школи облаштована сучасною світловою апаратурою, 
мультимедійним проектором, ноутбуком, комп`ютером, мікрофонами та 
акустичною системою. В Центрі є 2 цифрові відеокамера та 2 фотоапарат. 

 
12. Організація харчування, виконання норм в % , обладнання 

харчоблоку, забезпечення посудом, резерв миючих та дезінфікуючих 
засобів (на скільки  місяців), документація, курси підвищення 
кваліфікації кухарів: 

 
Харчування дітей у школі здійснюється відповідно нормам, 

затвердженим  постановою КМУ за № 1591 від 22.11.2004р. «Про 



СОЦСР «Смарагдове місто» 

5 
 

затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», додаток №4. 

 Раціон харчування збільшено за рахунок підвищеного вмісту в їжі 
білків тваринного походження, які підвищують опірність організму до 
туберкульозу. 

Вихованці Центру забезпечені безкоштовним повноцінним 
п'ятиразовим харчуванням.  Відсоток виконання натуральних норм по 
основних продуктах харчування  у середньому складає 98-99%. 

Згідно закону №590 від 01.10.2012 року Мінагрополітики всі заклади 
освіти з 20 вересня 2019 року мали впровадити систему НАССР. Це 
система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є 
визначальними для безпечності харчових продуктів. Якщо коротко-це 
аналіз ризиків і контролю критичних точок. 

    У школі працює рада з харчування, яка здійснює контроль якості 
харчування вихованців. Засідання проходять раз на місяць. На них 
розглядаються питання організації харчування у їдальні, аналізуються 
якість і калорійність страв, виконання грошових і натуральних норм. При 
необхідності проводиться корекція. 

   В період найбільшої захворюваності дітей на ГРВІ в харчування дітей 
вводяться свіжий лук, часник і лимони. Діти протягом всього навчального 
року забезпечені свіжими фруктами і соками. 

Штат харчоблоку на 100% укомплектований професійними кадрами, у 
лютому 2020 року пройшли курси підвищення кваліфікації. 

 
13. Вартість харчування 1 учня в день: 
- 2018 р. – 83,60 грн. 
- 2019 р. – 120,58 грн. 
- 2020 р. – 96,69 грн (план) 
 
14.  Медичне обслуговування, медичне обладнання, медична 

документація, медогляди, наявність ізолятора (кіл-ть місць), каб. 
лікувальної фізкультури.  Витрати на медичне обслуговування 
(медикаменти) 1 вихованця в рік 

- в 2018 р.-1220,60 грн.,  
- в 2019 р.- 678,30 грн.,  
- в 2020 р.- 870,40 грн.. 

 
15. Реабілітаційно-корекційна робота в закладі (в т.ч. з інвалідами 
Перебування дітей у Центрі дає можливість дітям соціально 

незахищених категорій відновлювати своє фізичне і соціальне здоров’я, а 
також всебічно розвивати особисті здібності, формувати власну позицію, 
життєву компетентність.  

Концепція життєдіяльності СОЦСР «Смарагдове місто» складається з 
шести розвиваючих програм, об’єднаних одним словом-символом -  
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«Радість». Це «Радість спілкування», «Радість дозвілля», «Радість праці», 
«Радість творчості», «Радість здоров’я», «Радість пізнання».    

Мета діяльності центру – здійснення комплексної медичної, 
психологічної, соціально-педагогічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, представників інших пільгових 
категорій Донецької області. Оздоровлення дітей в центрі здійснюється без їх 
відриву від навчання. Планується введення в дію будівлі нової школи, яка 
розрахована на 440 місць та оснащена необхідним обладнанням згідно з 
останніми освітніми стандартами. 

В центрі працюють гуртки вишивки, ліплення з глини, флористики, 
пірографії; секції картингу, секція з плавання, велоспорту тощо. 

У центрі також ведеться робота за двома робочими програмами 
«Мерія» та «Бізнес-клас». Перша розв’язує проблему організації дитячого 
самоврядування у Центрі і спрямована на формування у дітей 
організаторських, комунікативних, лідерських якостей. Програма «Бізнес-
клас» має за мету підготовку дітей до самостійного життя у суспільстві в 
умовах ринкових відносин, формування у них любові до праці, ознайомлення 
з основами менеджменту і маркетингу. 

Виховна робота в Центрі здійснюється відповідно до плану виховної 
роботи на рік, який містить такі види роботи з дітьми як: 

• конкурсно- розважальні програми; 
• виховні та тематичні бесіди; 
• творчі конкурси; 
• інформаційно-просвітницькі заходи тощо. 

З 2015р. Центр бере участь у всеукраїнському освітньому проекті 
Громадської Спілки «Освіторія» - «I learn»  для надання рівних можливостей 
всім учням при підготовці до проходження Зовнішнього Незалежного 
Оцінювання, проект за сприянням БФ «Кока-кола Беверіджиз Україна»,  
Ново печерської школи м. Києва; у благодійній програмі «Перша професія» - 
опанування практичними навичками першої професії з метою успішної 
соціалізації дитини-сироти в суспільстві. 

 
                   


