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Перелік скорочень  

 

KfW 

 

Німецький банк розвитку KfW 
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МОН Міністерство освіти і науки України 

МРС Механізм розгляду скарг 
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СЕС Соціально-екологічні стандарти Світового банку 

СП Субпроєкт 

УФСІ Український фонд соціальних інвестицій 

ЦО УФСІ Центральний офіс Українського фонду соціальних 

інвестицій 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Уряд України та Комісія Європейських Співтовариств уклали угоду від 17 

грудня 2018 року щодо фінансування заходів «EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України», які частково впроваджуватимуться і фінансуватимуться через 

Німецький Банк розвитку KfW (далі - KfW). На основі цієї Угоди, а також на 

основі Угоди про внесок від 2 жовтня 2019 року між Європейським Союзом в 

особі Європейської комісії ("Європейська комісія") та KfW (далі - Угода про 

внесок) підписано Фінансову та проєктну угоду про грант № ENI/2019/410-215 

від 30.07.2020 року (далі – Угода про грант) між KfW та Українським фондом 

соціальних інвестицій (УФСІ) на впровадження Проєкту «EU4Skills: 

Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» 

(далі – Проєкт). Даний Проєкт стосується модернізації системи професійно-

технічної освіти і навчання (ПТО) в Україні. Він спрямовуватиметься на 

реконструкцію та модернізацію закладів ПТО та закупівлі обладнання.  

Метою Проєкту є створення сучасної інфраструктури професійної 

(професійно-технічної) освіти, що сприяє підвищенню привабливості серед 

учнів здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 

створює основу для ефективної освіти, що орієнтована на отримання навичок у 

професіях, які затребувані на українському ринку праці. 

Опис Проєкту: 15 визначених закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти отримають інвестиції у формі здійснення енергоефективної реконструкції 

освітніх приміщень та забезпечення необхідним для освітнього процесу 

обладнанням.  

Географічний регіон Проєкту: Вінницька, Запорізька, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька області. 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБПРОЄКТ 

Вище професійне училище № 22 м. Сарни (далі – заклад, ВПУ, Реципієнт) 

– державний навчальний заклад, що здійснює підготовку робітників високого 

рівня кваліфікації та фахових молодших бакалаврів з числа випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової загальної середньої 

освіти та повної загальної середньої освіти, а також проводить короткотермінові 

курси для працюючих робітників і незайнятого населення. 

ВПУ  надає освітні послуги за 27-ма ліцензованими професіями: муляр, 

пічник, штукатур, маляр, бармен, кухар, кондитер, столяр, столяр будівельний, 

тесляр, тракторист, машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст 

екскаватора одноковшового, машиніст дорожньо – будівельних машин, слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор 

комп’ютерного набору, оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, монтажник 
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гіпсокартоних конструкцій, монтажник систем утеплення будівель, монтажник 

санітарно-технічних систем і устаткування, майстер з діагностики електронного 

устаткування автомобільних засобів, токар, рихтувальник кузовів. 

Станом на 01.01.2022  кількість учнів складає 948 осіб. Чисельність 

персоналу закладу дорівнює 149 осіб, у тому числі 110 осіб – педагогічні 

працівники. 

Заклад має ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти:  

1. Рішення АК від 27.01.2015 протокол № 114, наказ МОН від 06.02.2015 

№ 133л;   

2. Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л; 

3. Наказ МОН від 05.06.2020 № 157-л; 

4. Рішення ДАК від 25.05.2012 протокол № 96, наказ МОН молодьспорту 

від 01.06.2012 № 2117-л; 

5. Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л; 

6. Наказ МОН від 06.07.2016 № 1404-л; 

7. Наказ МОН від 27.05.2021 № 62-л; 

8. Наказ МОН від 21.07.2016 № 1407-л; 

9. Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л; 

10. Наказ МОН від 14.08.2020 № 208-л. 

Сертифікати про державну акредитацію: 

1. Серія РД № 016809 дійсний до 03.07.2027; 

2. Серія РД № 016809 дійсний до 25.05.2022; 

3. Серія РД № 016809 дійсний до 23.06.2031; 

4. Серія РД № 016809 дійсний до 03.07.2027. 

Для забезпечення навчального процесу у закладі освіти наявні 10 одиниць 

будівельної у т.ч. дорожньої техніки. 

Наявна техніка фізично і морально застаріла, потребує для ремонту та 

відновлення значних капіталовкладень, що є економічно недоцільним, на 

більшість цієї техніки навіть відсутні запасні частини. Наявна техніка вже не 

використовується підприємствами-роботодавцями під час виконання 

будівельних робіт. 

Відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю від 04.08.2021 

№ 25-56-14 між Рівненською ОДА, УФСІ та вищим професійним училищем 

№ 22 м. Сарни планується здійснити модернізацію інфраструктури ВПУ шляхом 

закупівлі спеціалізованої будівельної техніки (в т.ч. дорожньої техніки) для 

потреб професії «Машиніст дорожньо-будівельних машин». 

За результатами проведеного аналізу потреб ВПУ у техніці складено 

наступний перелік спеціалізованої будівельної техніки (в т.ч. дорожньої 

техніки), що закуповуватиметься в рамках реалізації субпроєкту: 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Основні засоби:   

Повноповоротний колісний екскаватор шт 1 

Повноприводний автогрейдер шт 1 
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Бульдозер шт 1 

Екскаватор-навантажувач  шт 1 

Коток вібраційний шт 1 

Трактор колісний (110-120 к. с.) шт 2 

Автокран грузопід’ємністю від 10 тон  шт 1 

Міні екскаватор шт 1 

Навчальні агрегати    

Двигун, до колісного трактора (110-120 к.с.) шт 1 

Трансмісія, до колісного трактора (110 -120 к.с.) шт 1 

Паливна система, до колісного трактора (110 -120 к.с.) шт 1 

Запасні частини    

Зчеплення, до колісного трактора  (110-120 к. с.) шт 2 

Коробка передач, до колісного трактора (110 -120 к.с.) шт 2 

Передбачається укладання одного контракту із постачальником техніки, 

що додатково включатиме супутні послуги із транспортування на територію 

країни, включаючи розвантаження в названому місці призначення, 

налаштування та введення в експлуатацію, а також проведення інструктажів та 

навчань технічних і експлуатаційних особливостей техніки та річне гарантійне 

обслуговування. 

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАСТОСОВНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА 

ВИМОГ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВУКРАЇНИ У СФЕРІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 

1. Керівництво з оцінки та управління екологічними, соціальними та 

кліматичними аспектами від 01.02.2021 року 

2. Соціально-екологічні стандарти Світового банку від 01.10.2018 року 

3. Загальне керівництво з охорони навколишнього середовища, здоров’я та 

праціГрупи Світового банку 

4. Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці 

(МОП)https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-

labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--

en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%2

0or%20compulsory%20labour%3B%20the 

5. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля 

6. Кодекс законів про працю 

7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

8. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

9. Закон України «Про відходи» 

10. Закон України «Про охорону праці» 

11. Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» 

12. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
https://pubdocs.worldbank.org/en/376931518802050637/Environmental-Social-Framework-Russian.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/be37221a-fc47-4379-b539-eca3fe72c3e6/General%2BEHS%2B-%2BRussian%2B-%2BFinal_.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI79F&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/be37221a-fc47-4379-b539-eca3fe72c3e6/General%2BEHS%2B-%2BRussian%2B-%2BFinal_.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI79F&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the
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13. Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України 

та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» 

14. Закон України «Про звернення громадян» 

15. Закон України «Про інформацію» 

16. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

17. Закон України «Про дорожній рух» 

18. Технічний регламент безпеки машин (постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 62) 

19. Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та 

лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, 

систем, складових частин та окремих технічних вузлів (постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2011 № 1367) 

20. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом 

Мінсоцполітики від 19.01.2018№ 62  

21. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 

22. Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), 

утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 

1221 

23. Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та 

обладнання, наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 

№ 521 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Перелік 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» 

25. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011№1107 

26. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання 

автомобільних доріг (Наказ Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 216 від 28.12.2009) 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 

«Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 

29. Постанова Кабінету Міністрів від 22.03.2001р. № 270 «Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру» 

30. Наказ Міністерства освіти і науки України № 616 від 31.08.2001р. 

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 
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під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами, 

внесеними наказом МОН України № 1365 від 07.10.2013) 

31. Наказ Міністерства освіти і науки від 18.04.2006р. № 304 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі 

змінами, внесеними наказом МОН України № 1514 від 22.11.2017) 



4. ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Потенційний вплив запланованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та соціальну сферу необхідно 

розглядати як на стадії постачання, встановлення/налаштування та запуску техніки, так і на стадії експлуатації техніки. 

Очікується, що в рамках реалізації СП можливе виникнення наступних впливів на навколишнє середовище та соціальну 

сферу:  

На стадії постачання, встановлення/налаштування та запуску техніки: 

- недотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки,  

- неналежне поводження із небезпечними відходами. 

На стадії експлуатації техніки: 

- недотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки, підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод,  

- вплив на атмосферне повітря у вигляді забруднення повітря відпрацьованими газами двигунів внутрішнього згоряння,  

- неналежне поводження із небезпечними відходами,  

- виникнення скарг. 

З огляду на низький ступінь впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу, розташування місця реалізації СП в 

межах міста Сарни, де поблизу відсутні природоохоронні зони, зворотній характер впливу, керованість діяльності з реалізації 

СП (УФСІ розроблено ПЕСМ, вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки, охорони навколишнього середовища включено 

до тендерної документації з закупівлі обладнання, усі заходи з усунення або пом’якшення впливу підлягатимуть моніторингу 

та контролю з боку УФСІ та Реципієнта) та відповідність вимогам національного законодавства та положенням СЕС, рівень 

ризику СП оцінюється як низький (категорія С). 

ПЕСМ підготовлено з метою детального опису заходів, які необхідно вжити під час реалізації та функціонування проекту 

з метою усунення несприятливих екологічних та соціальних впливів, або зведення їх до прийнятного рівня та дій, необхідних 

для впровадження цих заходів. Реципієнт визначить відповідальних осіб та забезпечить виконання заходів, передбачених 

ПЕСМ. 

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ УМОВИ 

НАЗВА СП № 25-56-14 «Вище професійне училище № 22, м. Сарни, Рівненська обл./ EU4Skills» 

Юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 4 

Відповідальні особи (ПІБ та 

контактна інформація) 

Координатор проєкту Шкіль Юрій Анатолійович 

04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 77, пов. 3 

Телефон: +380675380179 
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Електронна пошта: yu.shkil@usif.ua 

https://usif.ua/ 

Особи, відповідальні за 

впровадження СП (ПІБ та 

контактна інформація) 

Інженер з впровадження СП Телепенко Юрій Володимирович 

21030, м. Вінниця, проспект Юності, буд. 20/73, кв. 201 

Телефон: +38(096) 446 56 64 

Електронна пошта: yu.telepenko@usif.ua 

https://usif.ua/ 

Керівник закладу 

професійної/професійно-технічної 

освіти 

Вище професійне училище № 22 м. Сарни 

Городнюк Володимир Павлович 

34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 4 

Телефон: +38 (03655) 33805 

Електронна адреса:vpu22sarny@ukr.net 

Сайт: https://vpu22.org.ua/ 

 
Потенційний 

вплив 

Контрольний перелік кращих 

практик і заходів з пом’якшення 

впливів 

Що? 

(моніторинг 

якого параметра 

буде 

здійснюватися?) 

Де (буде 

здійснюватися 

моніторинг 

параметра?) 

Як (буде 

здійснюватис

я моніторинг 

параметра?) 

Коли 

(вкажіть 

частоту, або 

вкажіть, що 

моніторинг 

ведеться 

постійно) 

Хто 

(відповідає за 

виконання / 

моніторинг?) 

Дата та 

результат 

моніторингу 

План 

заходів у 

разі 

невико-

нання 

параметру 

Етап постачання, встановлення/налаштування та запуску техніки 

Недотримання 

вимог з охорони 

праці та техніки 

безпеки, 

пожежної 

безпеки 

1. Усі послуги з постачання, монтажу / 

налаштування та введення в 

експлуатацію техніки будуть 

надаватися безпечно та з дотриманням 

відповідних інструкцій та інших 

регламентуючих документів, правил і 

норм з охорони праці, техніки безпеки 

та пожежної безпеки. 

2. При встановленні та запуску техніки 

використовуватимуться засоби 

індивідуального захисту (каски, захисне 

взуття, захисний одяг, захисні 

рукавички тощо).  

Застосування 

ЗІЗ  

 

 

 

 

 

Наявність 

необхідних 

сертифікатів, 

паспортів тощо 

 

 

На місці 

монтажу та 

запуску 

 

 

 

 

На об’єкті 

 

 

 

 

 

 

Візуальна 

перевірка 

 

 

 

 

 

Перевірка 

документів 

 

 

 

 

Під час 

монтажу та 

запуску 

 

 

 

 

Під час 

вивантажен

ня  

 

 

 

Постачальни

к, реципієнт,  

представник 

УФСІ 

 

 

 

Реципієнт, 

Міжнародни

й 

консультант 

ГОПА, 

представник 

УФСІ 

  

mailto:yu.shkil@usif.ua
https://usif.ua/
mailto:yu.telepenko@usif.ua
https://usif.ua/
mailto:vpu22sarny@ukr.net
https://vpu22.org.ua/
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3. Постачальник отримає усі необхідні 

законодавством України сертифікати на 

техніку. 

4. Діяльність з 

встановлення/налаштування та запуску 

техніки здійснюватиметься навченим та 

досвідченим персоналом для зниження 

ризиків нещасних випадків. 

5. Постачальник гарантує відповідність 

техніки, що постачається, вимогам 

технічних регламентів та безпеки згідно 

чинних в Україні норм.  

6. Дотримання рекомендацій ВООЗ та 

прийнятих урядом заходів щодо 

захисту від  COVID-19: використання 

одноразових масок, рукавичок, гігієна 

рук, провітрювання приміщення, 

недопущення до робочих місць осіб з 

ознаками хвороби, дотримання 

дистанції. 

7. Кожна одиниця техніки 

комплектується вогнегасником, 

аптечкою, тощо. 

Комплектуванн

я техніки 

вогнегасником, 

аптечкою   

 

 

 

 

На об’єкті Візуальна 

перевірка, 

перевірка 

документів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

вивантажен

ня  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реципієнт,  

представник 

УФСІ, 

Міжнародни

й 

консультант 

ГОПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неналежне 

поводження із 

небезпечними 

відходами 

1. Небезпечні або токсичні матеріали 

будуть поміщені в безпечні контейнери 

та чітко позначені як небезпечний 

матеріал з інформацією про склад, 

властивості; контейнери з 

небезпечними матеріалами поміщають 

у герметичний контейнер для 

запобігання впливу на навколишнє 

середовище (пролиття, викиди, тощо). 

2. Небезпечні відходи мають бути 

вивезені та видалені спеціалізованою 

ліцензованою організацією.  

3. Документація щодо вивезення та 

видалення небезпечних відходів буде 

вестись для підтвердження належного 

поводження з відходами. 

Належне 

зберігання і 

вивезення та 

утилізація 

небезпечних 

відходів  

 

 

 

Місце 

зберігання та 

обслуговуванн

я техніки 

 

 

В місці 

зберігання 

документації 

закладу 

 

 

 

 

 

Візуальна 

перевірка 

 

 

 

 

документація 

ліцензованої 

компанії 

 

 

 

 

Періодично 

 

 

 

 

 

Періодично 

 

 

 

 

 

 

Постачальни

к, Реципієнт,  

представник 

УФСІ  

 

 

Постачальни

к, Реципієнт, 

Представник 

УФСІ  

 

 

  

Етап експлуатації техніки 
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Недотримання 

вимог з охорони 

праці та техніки 

безпеки, 

пожежної 

безпеки, 

підвищений 

ризик дорожньо-

транспортних 

пригод 

1. Постачальником техніки проведено 

інструктажі та навчання технічних і 

експлуатаційних особливостей техніки 

для представників закладу. 

2. Відповідальна особа за охорону праці 

та техніку безпеки проводитиме 

інструктажі та перевірку дотримання 

вимог ОП та ТБ, у тому числі правил 

дорожнього руху, у відповідності до 

чинних НПА України, а також наказів 

МОН у сфері ОП та ТБ: від 26.12.2017 

№ 1669, від 18.04.2006 № 304, від 

15.08.2016 № 974, наказу 

Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240 

та постанови КМУ від 10.10.2001 

№ 1306 тощо. 

3. Постачальник гарантує відповідність 

техніки, що постачається, вимогам 

технічних регламентів та безпеки згідно 

чинних в Україні норм та надає річне 

гарантійне обслуговування. 

4. Кожна одиниця техніки 

комплектується вогнегасником, 

аптечкою, знаком аварійної зупинки, 

тощо. 

Дотримання 

вимог техніки 

безпеки, 

охорони праці, 

пожежної 

безпеки та ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення 

навчань з ОП та 

ТБ 

 

 

 

 

 

 

На об’єкті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На об’єкті 

Верифікація 

даних у 

результаті 

фіксації: 

зареєстрован

их нещасних 

випадків, 

аварій, 

отриманих 

скарг та 

пропозицій 

 

 

 

Перевірка 

документів  

Під час 

користуван

ня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

періодично 

 

 

Реципієнт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реципієнт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Забруднення 

повітря 

відпрацьованими 

газами двигунів 

внутрішнього 

згоряння 

1. Використання техніки з викидами в 

атмосферу, які не перевищують 

порогові значення викидів, встановлені 

чинним законодавством України. 

2. Постачальник забезпечує річне 

гарантійне обслуговування, надалі 

Реципієнт забезпечить своєчасне 

обслуговування відповідно до 

встановлених технічних норм. 

Забезпечення 

своєчасного 

обслуговуванн

я техніки 

На об’єкті Перевірка 

документів 

щодо 

проходження 

технічного 

обслуговуван

ня 

У 

встановлені 

виробником 

строки 

Реципієнт 

Постачальни

к (у перший 

рік 

експлуатації) 

  

Неналежне 

поводження із 

небезпечними 

відходами 

1. Небезпечні або токсичні матеріали 

будуть поміщені в безпечні контейнери 

та чітко позначені як небезпечний 

матеріал з інформацією про склад, 

властивості; контейнери з 

небезпечними матеріалами поміщають 

Належне 

зберігання і 

вивезення та 

утилізація 

небезпечних 

відходів  

Місце 

зберігання та 

обслуговуванн

я техніки 

 

 

Візуальна 

перевірка 

 

 

 

 

Періодично 

 

 

 

 

 

Реципієнт 

Постачальни

к (у перший 

рік 

експлуатації) 
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у герметичний контейнер для 

запобігання впливу на навколишнє 

середовище (пролиття, викиди, тощо). 

2. Небезпечні відходи мають бути 

вивезені та видалені спеціалізованою 

ліцензованою організацією.  

3. Документація щодо вивезення та 

видалення небезпечних відходів буде 

вестись для підтвердження належного 

поводження з відходами. 

4. Старе обладнання, запасні частини, 

техніка, щодо яких прийнято рішення 

щодо неможливості подальшого 

використання та заміни на нові, 

підлягають утилізації спеціалізованою 

ліцензованою організацією. 

 

 

 

В місці 

зберігання 

документації 

закладу 

 

 

 

 

 

документація 

ліцензованої 

компанії 

 

 

 

 

Періодично 

 

 

 

 

 

 

Реципієнт 

 

 

Виникнення 

скарг 

1. Дотримання вимог ОП, ТБ та ПДД. 

2. Проходження своєчасного технічного 

обслуговування техніки. 

3. УФСІ розроблено МРС. 

4. Закладом визначено відповідальну 

особу за опрацювання скарг. 

5. Інформацію про канали подання 

скарг буде опубліковано на веб-сайті 

закладу. 

6. З представниками Реципієнта 

проведено інструктажі та навчання 

технічних і експлуатаційних 

особливостей техніки. 

Своєчасне 

опрацювання 

скарг 

 

В закладі Документу-

вання 

У 

встановлені 

МРС строки 

Реципієнт, 

УФСІ 
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5. Взаємодія із зацікавленими сторонами, оприлюднення інформації та 

опрацювання скарг та звернень зацікавлених сторін. 

В рамках СП ідентифіковано наступні зацікавлені сторони: педагогічно-

адміністративний склад ВПУ, учні ВПУ та їх батьки, МОН, УФСІ, KfW, 

Рівненська ОДА, потенційні роботодавці, громадські організації, інші мешканці 

міста, потенційні учні та їх батьки, організація, що постачатиме техніку та 

обладнання за результатами проведення тендерного відбору. 

З метою зменшення стурбованості та досягнення взаємоузгодженого 

врегулювання скарг зацікавлених сторін УФСІ розробив МРС. 

Відповідальна особа з боку ВПУ: Сашко Віталій Олександрович 

тел. +380997299491, електронна пошта vpu22sarny@ukr.net 

Відповідальна особа на рівні ЦО УФСІ: Гришко Олександра 

Олександрівна - консультант з адміністративних питань та питань доброчесності  

тел. +38 (044) 356-65-50, електронна пошта: office@usif.ua 

https://usif.ua/ 

 

Взаємодія із зацікавленими сторонами відбуватиметься наступним чином: 

 
Перелік 

інформації, що 

розкривається та 

напрями 

консультацій, 

термін розкриття 

Запропоновані методи Цільові групи ЗС Відповідальні 

особи 

Оприлюднення 

ПЕСМ та ПВЗС (у 

т.ч. МРС) 

До моменту 

постачання після 

погодження з KfW 

Оприлюднення на веб-

сайтах УФСІ та закладу  

Усі зацікавлені 

сторони 

Спеціаліст з 

моніторингу та 

оцінки, 

екологічних та 

соціальних 

питань, Реципієнт 

Інформування про 

канали для подання 

скарг та пропозицій 

До моменту 

постачання 

Визначення 

відповідальної особи за 

опрацювання скарг та 

розміщення відповідної 

інформації на веб-сайті 

закладу освіти 

Персонал 

Реципієнта, учні та 

їх батьки, інші 

зацікавлені сторони 

Реципієнт, УФСІ 

Проведення 

навчання та 

інструктажу 

технічних і 

експлуатаційних 

особливостей 

техніки  

Протягом 20 

робочих днів після 

постачання 

На території закладу 

освіти або онлайн 

Представники 

закладу освіти 

Постачальник 

Надання відповіді 

на скаргу, розгляд 

пропозицій ЗС 

(врахування чи 

Письмова відповідь скаржник Відповідальна 

особа Реципієнта, 

консультант 

УФСІ 

mailto:vpu22sarny@ukr.net
mailto:office@usif.ua
https://usif.ua/
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надання 

обґрунтування у 

разі неврахування) 

Протягом 15 днів з 

дня отримання 

скарги 

Співпраця з 

потенційними 

роботодавцями 

Постійно 

протягом 

реалізації проєкту 

Публічні повідомлення, 

електронні публікації на 

веб-сайтах ОДА, 

Реципієнтів, участь у 

нарадах, форумах, 

зустрічах, конкурсах, 

підписання меморандумів 

про співпрацю, 

проходження навчальної 

практики 

Асоціації 

роботодавців, 

потенційні 

роботодавці, МОН, 

ОДА 

Реципієнт 

 


