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Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі 

«Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх 

та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю». 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, 

поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й 

виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики 

управлінської діяльності завідуючої. 

 

Знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. генерала Потапенка,220 

Функціонує з 1967 року. 

Проектна потужність -  115 місць. 

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:00 до 17:30 

Протягом звітного року  в закладі функціонувало – 6 груп, які 

відвідувало 135 дітей. 

 Групи раннього віку : 1 групи; 

 Група молодшого дошкільного віку : 1 група; 

 Групи середнього дошкільного віку : 2 групи; 

 Групи старшого дошкільного віку : 1 групи. 

 Інклюзивна група : (відкриття 01.12.2020 р.) 1 група; 

Режим роботи груп, згідно з результатами опитування, повністю 

задовольняє батьків. 

В ЗДО № 2 забезпечено роботу електронного реєстру вихованців 

«КУРС Дошкілля», де введені дані про контингент вихованців та працівників 

ЗДО № 2. Дані КУРСУ оновлюються щомісяця. Протягом навчального року 

зарахування вихованців здійснюється на підставі електронної черги. 

Структура управління навчальним закладом виглядає таким чином: 

Міське управління освіти  є безпосереднім керуючим органом, воно 



здійснює координуючу та контролюючу функції. 

Завідувач ЗДО координує всю роботу закладу, йому 

підпорядковуються всі служби та спеціалісти. 

В закладі є органи, які мають повноваження приймати рішення з 

важливих питань – це педагогічна рада ЗДО (організація освітнього процесу), 

батьківська рада (організація співпраці з батьками та іншими громадськими 

організаціями), профспілковий комітет (соціальний захист працівників), 

медична служба (відстежує стан здоров’я вихованців та працівників закладу, 

проводить профілактичну роботу). Батьки дітей є рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідно до ст.28 Закону України «Про освіту» 

сприяють захисту законних інтересів дошкільників, активно беруть участь в 

організації освітнього процесу, в прийнятті рішень стосовно поповнення та 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснюють громадський 

контроль. 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до 

нормативних документів та законодавчих актів України: 

- Конституції України, 

- Закону України «Про освіту», 

- Закону України «Про дошкільну освіту», 

- «Положення про дошкільний навчальний заклад», 

- Базового компоненту дошкільної освіти України 

- Закону України «Про відпустки» 

- Освітньої програми для дітей від 2 до 6 років «Українське дошкілля» 

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми 

дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, 

рекомендованих до використання в освітньому процесі закладів дошкільної 

освіти у 2020-2021 навчальному році. А також, відповідно власного Статуту, 

Колективного договору та Річного плану роботи на 2020-2021 н.р. схваленого 

педагогічною радою та затвердженого завідувачем ЗДО. 



Для підвищення рейтингу закладу, пропагування досвіду роботи 

педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям 

ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу 

https://biruza.wixsite.com/biruza, та сторінка закладу у мережі Фейсбук. 

Освітній процес в закладі координує вихователь-методист Точиліна 

Наталія Петрівна. Центром методичної допомоги педагогічним працівникам  

закладу є методичний кабінет, робота якого організовується з урахуванням 

вимог нормативно-правових актів. 

Вихователі нашого закладу беруть активну участь в методичній роботі: 

проводяться педагогічні ради, круглі столи, семінари, практикуми, тренінги 

тощо. Кожен з педагогів займається самоосвітою, є слухачами міських 

методичних об’єднань. 

У закладі працюють  – 16 педагогів, з них 3 сумісника. 

За стажем роботи колектив демонструє наступні показники. 

До 1 року (молодий спеціаліст) – 3 педагога 

До 5 років – 5 педагогів 

До 10 років – 3 педагога 

До 20 років – 3 педагога 

До 30 років – 1 педагог 

30 і більше – 1 педагог 

Освітній рівень педагогів розподіляється наступним чином: 

Вища освіта  – 6  педагогів 

Базова вища – 2 педагога 

Середня – спеціальна – 5 педагогів 

Студенти останнього курсу педагогічного коледжу – 3 педагога 

Вузькі спеціалісти в ЗДО (муз. керівник, вчитель-логопед, практичний 

психолог, інструктор з фізкультури) мають відповідну спеціальну освіту. 

Фаховий рівень педагогів: 

Спеціаліст першої категорії – 2 педагога 

Спеціаліст другої категорії – 1 педагог 

https://biruza.wixsite.com/biruza


Спеціаліст  - 3 педагога 

Звання «вихователь – методист» - 1 педагог 

11 тарифний розряд – 1 педагог 

10 тарифний розряд – 8 педагогів 

За минулий навчальний рік на курсах при Луганському  обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти підвищив свою фахову 

майстерність 1 вихователь.  Атестація педагогічних працівників проводилась 

згідно перспективного плану на 5 років у зазначений термін. Усі документи 

щодо організації і проведення атестації ведуться і оформлюються в 

установлені терміни, відповідають вимогам. В поточному навчальному році 

атестацію  пройшов 1 педагог, Ковальова Лариса Євгенівна, якій присвоєно 

10 тарифікаційний розряд. 

Результати участі закладу освіти (педагогічних працівників)  в освітніх 

фестивалях, конкурсах, зустрічах: 

Спільний  проект «Ми різні – ми однакові» в рамках інтегрованого 

курсу «Культура добросусідства» між ЗДО № 2 «Бірюза», ЗДО №3 

«Дюймовочка» м. Лисичанськ та ЗДО № 1 «Калинка» м. Ковель 

Участь (офлайн) у ІІ Всеукраїнській літній школі «Духовно-моральне 

виховання дітей в закладах дошкільної освіти» завідувачка Хомич О.М. 

Участь у VIII Всеукраїнській робочій нараді з питань апробації і 

впровадження курсу «Культура добросусідства» Шаталова Н.С. 

Участь в обласному науково-практичному семінарі «Інклюзивна освіта 

в сучасному ЗДО: різні можливості – рівні права». Хомич О.М., Шаталова 

Н.С. 

Грамота за зайняте 1 місце у Всеукраїнському фаховому конкурсі 

розробок «Інклюзивна освіта:крок за кроком» Шаталова Н.С. 

Грамота за зайняте ІІІ – рейтингове місце серед 100 кращих в Україні у 

загальному заліку Всеукраїнського  Лайт-конкурсу  «Краща спортивна 

кімната ЗДО».  



Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою 

«Структура ефективного розвивального заняття в закладі дошкільної освіти» 

Точиліна Н.П. 

Сертифікат за участь у Всеукраїнському педагогічному марафоні «Світ 

дошкілля» Точиліна Н.П., Дегтяренко А.Д. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою «Як 

підготувати  дітей до школи – весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів 

LEGO Eduration» Точиліна Н.П., Прокопенко Л.А. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою 

«Пошуково-дослідницька діяльність як складова виховного процесу у ЗДО» 

Точиліна Н.П. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою «Основи 

медіа грамотності» Шаталова Н.С. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою 

«Створення навчального відео онлайн-засобами» Шаталова Н.С. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня «Офіційний курс 

Майкрософт: MSWord2016» Шаталова Н.С. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою 

«Розвиток природничо-екологічної компетентності дитини в освітньому 

процесі ЗДО та родинах вихованців» Шаталова Н.С. 

Сертифікат про підвищення професійного рівня за проблемою «Основи 

природничого дизайну в умовах ЗДО» Шаталова Н.С. 

Сертифікат за участь у навчальному вебінарі «Інклюзія у садочку:місія 

здійснена» Демченко Т.І. 

Свідоцтво про участь у вебінарі «Хто вони: діти з особливими 

освітніми потребами?»Демченко Т.І. 

Сертифікат за участь у вебінарі «Співпраця фахівців та батьків дитини 

з особливими освітніми потребами:основні засади ефективної роботи» 

Демченко Т.І. 



Сертифікати учасника Міжнародного уроку доброти Дегтяренко А.Д., 

Цимбал О.В., Ожиговецька Т.О., Муратова Ю.І., Гноєва Д.Р. 

У період з грудня 2020 р. по січень 2021 р. на базі ЗДО № 2 «Бірюза» 

громадською організацією «Світло культури» був реалізований проєкт за 

підтримки Ресурсного центру ГУРТ у межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Мета 

ініціативи: сформувати навички командної роботи у вихователів та батьків 

дітей дитячого садка; дати зрозуміти їм, що лише спільними зусиллями 

можлива організація корисного та цікавого освітньо-виховного процесу в 

дитячому садку; допомогти батькам відчути себе повноцінними учасниками 

освітнього процесу в дитячому садку. 

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які 

визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної 

освіти та планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, колектив дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Бірюза» зосередив увагу на реалізацію 

таких пріоритетних напрямів: 

1. Створення умов для здійснення якісного інтелектуального,   

фізичного, емоційного та творчого розвитку дошкільників через оптимізацію 

освітнього процесу за допомогою навчально-розвивальних конструкторів 

LEGO 

2. Розвиток екологічної свідомості у дітей дошкільного віку через 

проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність 

3. Продовження роботи по створенню сучасного освітнього простору, 

сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника, як 

гаранту готовності до Нової української школи 

Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було 

визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно - 

педагогічних форм роботи. 



На педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при завідуючій, 

інструктивно-методичних зібраннях реалізація зазначених вище завдань 

аналізувалась, вносились корективи, щодо удосконалення роботи закладу. 

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес. 

Реалізуючи  заплановані  заходи, для вирішення річних завдань були  

проведені наступні методичні заходи для педагогів: 

Педради – «Про розвиток екологічної свідомості у дітей дошкільного 

віку через використання проблемних ситуацій та пошуково-дослідницької 

діяльності»; «Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO-технології в 

освітній процес.» 

Семінар-практикум «Екологічне виховання дошкільників. Екологічний 

квест як освітня технологія»; «Успішна адаптація засобами LEGO 

конструктуювання»; «Методичне забезпечення організації освітнього 

процесу щодо впровадження LEGO технологій» 

Тренінг «Використання технології Лепбук в роботі з дітьми 

дошкільного віку» 

Консультації, відкриті покази, обмін досвідом досвідчених вихователів 

з молодими спеціалістами.  

Провідним мотивом діяльності дошкільного  закладу в 2020- 

2021 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних 

освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально здійснювати реформу своєї 

діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи. При 

визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, 

актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в 

минулому навчальному році, реальні можливості колективу. 

 

Заходи для батьків вихованців: 

Проводилися регулярно батьківські збори у всіх групах садку як он-

лайн так і оф-лайн. Проведені семінарсько-практичні заняття для батьків 



ясельних груп «Я йду в садочок з радістю», для батьків молодших груп «Я 

знаю свою дитину», для батьків середніх груп «Чому важливий вік 

«Чомучки», для батьків страшої групи «Майже школяр». 

Зважаючи на реалії сьогодення вихователі розробили та втілювали в 

життя плани роботи з батьками. Робота з батьками проводилася в 

месенджерах. Педагоги та батьки закладу брали активну участь в он-лайн 

семінарах, вебінарах, конференціях. 

 

У дошкільному закладі діє батьківська рада, як колегіальний орган 

батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, 

поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за 

спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про 

залучені та витрачені благодійні внески. 

Протягом 2020-2021 н.р. з вихованцями закладу «Бірюза» були 

проведені різноманітні заходи та свята: 

Святкові заходи до Дня дошкілля «Казкова країна дошкілля» 

«Золота осінь»  (свято осені) 

«Ми маленькі люди – маємо права» (розвага) 

«Новорічна казка під ялинкою» (новорічні свята) 

«Щедрий вечір,добрий вечір…..» (розвага) 

«Легенди козацького краю» (розвага) 

«Масляна в гості завітала» (свято) 

«Весняна квіточка для мами» (свято до 8 березня) 

 «На Великдень дзвони дзвонять….» (розвага) 

«Вшануємо велику перемогу»  

Заходи до Тижня безпеки дитини 

Заходи до Тижня ПДР  

Педагогічний колектив закладу співпрацював із воєнізованою службою 

ДСНС; міською службою патрульної поліції.  

 



За тематикою спільного проєкту «Ми різні-ми однакові» малята із 

дитячих садків №2 «Бірюза» та №3 «Дюймовочка» м. Лисичанськ та 

дитячого садка №1 «Калинка» м. Ковель, що на Волинщині обмінялися 

різдвяними та новорічними подарунками. Але цікавий сюрприз чекав не 

тільки малят! Діточки «Калинчата» разом із дорослими надіслали солодкі 

привітання українським солдатам та розпочали святковий лист, який 

хлопчики та дівчатка з Луганщини доповнили та разом із своїми малюнками 

та щирими побажаннями передали солдатам на передову.  

 

Головним підсумком  навчального процесу на протязі усього періоду 

перебування дитини у  закладі дошкільної освіти є рівень її шкільної 

готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи.  

Показники готовності дітей до шкільного навчання наступні: 

Рівень готовності % 

Високий 24,5 

Середній 59,2 

Достатній  16,3 

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного 

характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, 

одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення 

не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. 

 

Аналіз результатів освітнього процесу: 

Одним з показників результативності роботи ДНЗ є діяльність 

педагогічного колективу з виконання Державного стандарту дошкільної 

освіти. 

Протягом навчального року здійснювався моніторинг компетенцій 

дітей старшого дошкільного віку та проводилась психолого-педагогічна 

діагностика дітей середнього та молодшого  віку. 



Робота організовувалась таким чином: визначався рівень розвитку 

дітей на початок навчального року, за півріччя (січень) та на кінець н.р. 

Вихователем-методистом Точиліной Н.П., вихователями та 

спеціалістами робиться аналіз досягнень кожної дитини, відстежуються 

показники моніторингу та відповідно виконання вимог освітніх ліній. 

Так ми бачимо найкращі досягнення наших вихованців та визначаємо 

проблеми подальшої роботи: що робити з кожною конкретною дитиною, яка 

потребує корекції, допомоги. Тут проводиться індивідуальна робота з 

дитиною, диференціація завдань під час занять. Для цього є досить багато 

демонстраційного та роздаткового матеріалу, який розподілений відповідно 

рівнів розвитку дітей. 

В ході контрольно-діагностичного обстеження на кінець 2020-2021н.р. 

було охоплено 146 дітей дошкільного віку. Загальні результати свідчать про 

наступне: 

Вікова група 

Всього 

обстежено 

дітей 

Високий 

(%) 

Достатній 

(%) 

Середній 

(%) 

Початковий

(%) 

Гномики 

(старший 

дошк.вік) 

27 5 58 37 0 

Веселка 

(середній 

дошк.вік) 

26 14 71 14 1 

Ягідка 

(середній 

дошк.вік) 

24 5 58 36 1 

Барвінок 

(молодший 

дошк.вік) 

27 22 44 30 4 

Віночок 14 29 40 28 3 



(інклюзивна 

група) 

 

Медичне обслуговування 

Неможливо уявити дитячий заклад без медичної служби, яку у нас 

забезпечує старша медична сестра Трунова Тетяна Володимирівна 

Основними завданнями медичної служби є: 

- постійний контроль за станом здоров’я дітей; 

- проведення обов’язкових медичних оглядів дітей; 

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування; 

- дотримання   раціонального   режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; 

- контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи; 

- медико-педагогічний контроль за станом фізкультурно-оздоровчої 

роботи в ЗДО. 

Одним з найважливіших завдань медичної служби є постійний 

контроль за станом здоров’я дітей, аналіз захворюваності проводиться 

щомісячно, в кінці року підбиваються підсумки.  

В закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження 

рівня захворюваності вихованців: 

- контроль за станом здоров’я дітей; 

- ретельний ранковий фільтр; 

- активний руховий режим; 

- система загартування; 

- профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя. 

Щоквартально проводився медико-педагогічний контроль всіх груп 

ЗДО. 

Щороку здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що 

свідчать записи в дитячих медичних картках та журналі обстежень дітей 



вузькими спеціалістами. За результатами обов’язкових медичних оглядів 

старша медична сестра проводить аналіз стану здоров'я дітей. Крім того, 

щомісяця проводиться облік захворюваності дітей. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей 

спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, складається листок 

здоров'я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, 

складається карта розсаджування дітей, здійснюється індивідуальний підхід 

під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Аналіз захворюваності серед дітей показав, що за минулий навчальний 

рік у порівнянні з 2020-2021 н.р. показник захворюваності дошкільників  

знизився. 

Організація харчування 

Постійна увага адміністрації закладу та медичної служби приділяється 

організації раціонального харчування та збалансованості раціону вихованців, 

що є основним чинником для підвищення імунітету дитячого організму, 

зміцнення здоров’я, нормального росту і розвитку. 

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, 

здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є 

суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу 

приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань 

працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної 

обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність 

зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз 

виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року 

виконано норми з м’яса на 68%, риби на 79%, молока на 43%, сир 

кисломолочний на 59%, яйця на 54%, овочі на 59%, фрукти на 60%, соки на 

72%. 



Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи 

закладу дошкільної освіти. Інтервали між прийомами їжі чітко 

витримувались.  

Питний режим дітей закладу організований згідно з Інструкцією з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством 

охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, Змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затверджених спільним наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Міністерством охорони здоров’я України від 20.03.2013  

№ 440/22972. 

У літній період 2021 року з 01.06.2021 була збільшена вартість 

харчування одного дня на 10%, та встановлено другий сніданок у вигляді 

споживання соку та фруктів. 

Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгових  

категорій. 

      На виконання  рішення сесії Лисичанської міської ради від 

25.10.2018 №52/800, згідно наказу Лисичанського відділу освіти № 306/агд 

від 04.12.2019 «Про організацію харчування дітей у закладах освіти»,  в 

закладі проведена відповідна роз’яснювальна робота. Всі сім’ї, які 

підпадають під будь-які пільги, надали відповідні документи.  

Загальна кількість дітей пільгових категорій в ЗДО – 45 дитини, із них: 

- діти із багатодітних сімей – 5; 

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників АТО) – 15; 

- діти, із малозабезпечених родин – 1; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 8. 

- діти,які знаходяться під опікою - 1 

- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів - 15 

Щодня ведеться облік дітей пільгових категорій. 



Загальний контроль за станом харчування здійснювали завідувач 

закладу та медична сестра. 

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу. 

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад 

забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через 

створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота 

ведеться в таких напрямках: 

· Створення безпечних умов для перебування дітей. 

· Організація догляду за дітьми. 

· Робота з колективом з ОП, ПБ, БЖД. 

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД. 

· Робота з батьками. 

 

Кожен працівник ЗДО «Бірюза» проявляє турботу по створенню 

безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на 

прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності 

устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. 

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться 

документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими 

документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо 

запобігання дитячого травматизму в закладі в осінньо - зимовий та весняно-

літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого 

травматизму.  

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки 

життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту 

Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під 

час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період. 



       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів 

дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих 

нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки 

безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час 

освітнього процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні 

правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-

технічних умов влаштування ЗДО. 

 

У дошкільному закладі своєчасно вживаються заходи щодо 

практичного розв’язання питань, порушених громадянами.  

 Усі звернення, що надходять до ЗДО приймаються та реєструються в 

день їх надходження в Журналі реєстрації звернень громадян. За формою 

надходження усі звернення розглянуті на особистому прийомі адміністрації 

закладу. За суб’єктом – індивідуальні, за типом – усні. Колективних звернень 

не надходило, письмових звернень не поступало. 

 

Матеріально-технічна база 

 Закладу дошкільної освіти «Бірюза» вже більше 50-ти років. Життя 

вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із 

основних у діяльності завідувача.  

   Важливим у сьогоденні, за відсутності належного державного 

фінансування щодо забезпечення матеріально-технічної бази освітніх 

закладів, є добровільна благодійна допомога батьків. Саме батьківські кошти 

відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку матеріально-технічної бази, 

створення умов санітарно-гігієнічного благополуччя для перебування дітей, 

придбання сучасних методичних, дидактичних та навчальних посібників для 

надання якісної дошкільної освіти вихованцям закладу. Завдяки благодійній 

батьківській допомозі, наданій на добровільній основі, здійснено великий 

вклад у створення комфортного, естетичного середовища закладу, 

наповнення груп сучасними іграшками, дидактичними іграми та матеріалами 



для розвитку і навчання малюків, зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу, участь у забезпеченні медичного обслуговування, належного 

харчування дітей та санітарно-гігієнічного стану приміщень і території 

закладу тощо. 

       



 

Кошти, використані у 2020-2021 р. на предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

  

Закупівля/ремонтні роботи 

Місцевий 

бюджет 

(грн.) 

Благодійні 

внески 

(грн.) 

В рамках   

проекту 

(грн.) 

Обладнання харчоблоку - 577,20  - 

Посуд  - 1822,00  - 

Новорічні подарунки 8637,84 -  - 

Новорічні прикраси - 372,40  - 

Новорічні костюми - -  10860,00 

Спортивний інвентар - 282,00  500,00 

Чохли на матрац 11970,00 -  - 

Ковдра силіконова дитяча 9672,00 -  - 

Подушка 7500,00 -  - 

Костюми дитячі святкові - 278,50  - 

Медикаменти  497,72 537,90  - 

Пірометр 2 шт 3480,00 -  - 

Засіб дезінфікуючий 8190,00 -  - 

Антисептична рідина 11000,00 -  - 

Маски, рукавички 2766,00 -  - 

Екран щиток захисний 

медичний 
235,95 - 

 - 

Вогнегасники 2835,72 -  - 

Меблі 43225,00 2350,00  3200,00 

Методичні посібники - 149,70  - 

Канцелярські товари - 2382,20  - 

Миючи засоби + господарські 12109,80 5869,28  - 



 

товари 

Матеріали для ремонту - 23012,18  - 

Всього: 122120,03 37633,36 14560,00 

 

Інформацію про  витрати  ви щомісячно можете побачити на сайті ЗДО 

№ 2 «Бірюза». 

Зроблена велика робота, однак проблем залишається багато. 

Пріоритетним в наших планах є термомодернізація будівлі закладу: 

утеплення фасаду, заміна асфальтового покриття. А також капітальний 

ремонт павільйонів, капітальний ремонт туалетних кімнат. 

Дуже добре, коли проводиться робота в групах: капітальні ремонти, 

придбання меблів тощо. Однак, дитячий садок – це не тільки групи, є ще, 

коридори, пральня, музична зала, спортивний майданчик та двір, все це 

також потребує вкладень.  

Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для 

безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії 

батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності 

проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні 

здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.  

Від імені всього колективу закладу і особисто від себе виношу подяку 

всім працівникам ДНЗ (ясла-садок) «Бірюза», батькам вихованців, які 

небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну 

участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, 

розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей. 


