
Звіт 
директора Г.Сяркевич ЗДО №127 з питань статутної діяльності у  2018-2019н.р. 

 
Загальна характеристика 
 

         Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №127 розпочав свою роботу в  
березні 1969р. Юридична адреса ДНЗ №127: 79054 м.Львів, вул..С.Петлюри 19  
тел.262-42-02; 262-02-77 
         На виконання до ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись ч.2 п. 30 ст. 
26, ст.. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ухвали 
Львівської міської ради від 07.06.2018 № 3506 «Про приведення у відповідність типів та назв 
закладів дошкільної освіти м.Львова» було проведено зміни типів та назв закладів 
дошкільної освіти відповідно до вимог законодавства: Львівський дошкільний навчальний 
заклад ясла-садок № 127 Львіської міської ради Львівської області ( ДКЗ №127 ) 
змінено на Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №127 Львівської міської ради  
         Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок ) №127 у своїй діяльності керується 
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Положенням 
про дошкільний навчальний заклад в Україні, власним Статутом прийнятим загальними 
зборами трудового колективу від 08.08.2018 Протокол №2, затвердженим наказом УО ДГП 
ЛМР від 24.08.2018 №375р. 
        Проектна потужність Заклад розрахована на 180 місць 
 
Управлінська діяльність директора ЗДО 
 

         Безпосереднє керівництво ЗДО №127  здійснює директор, Сяркевич Галина Йосифівна. 
         Для плідної співпраці  з педагогами, активними батьками проводимо різні форми 
роботи: 
- педагогічні ради; семінари під час яких використовувались інтерактивні методи навчання 
педагогів: ділові ігри, вправи, дискусії. 
- відкриті заняття, проведення яких стимулювало педагогів до поглибленого вивчення 
питань, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшення самооцінки; 
- засідання батьківської громади та адміністрації; 
- загальні збори батьків та членів трудового колективу; 
- засідання комісії з ОП; 
- профспілкового комітету. 
         Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були спрямовано на: 
- комплектацію штатів; 
- складання бюджетного запиту на поточний рік  
- організацію роботи із зверненням громадян. Надалі головним питанням, порушеними під 
час бесід, є працевлаштування ( на посаду вихователя ) та оформлення дитини до ЗДО; 
- організацію морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують 
свої обов’язки, працюють творчо. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову 
винагороду; 
- організацію роботи з батьками та громадськістю з метою пропагування відкритості та 
прозорості через батьківські комітети, групові батьківські збори. 
        Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу ЗДО. На веб – сайті 
відділу освіти відкритий доступ до документів Закладу: 

- Статут закладу 
- Свідоцтво про державну реєстрацію 
- Кадровий склад закладу 
- Освітні програми, що реалізуються в закладі, мова освітнього процесу; наявність 

вакантних посад; 
- Річний звіт про діяльність ЗДО 
- Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих 

Коштів. Все це сприяє відкритості роботи ЗДО та залученню батьків до життя дітей у  Закладі 
дошкільної освіти ( ясла-садок ) №127. 
          Значна увага протягом 2018-2019 навчального року приділялась питанням: ефективної 
реалізації завдань з національно-патріотичного виховання, підвищення фахового рівня 



педагогів щодо формування мовленнєвих вмінь і навичок у дітей , закріплення знань щодо 
вимог Базового компоненту дошкільної освіти та завдань програми «Українське дошкілля»  
        Педагогічний колектив вдосконалює свою освітню роботу над соціалізацією дитини 
дошкільника, застосовуючи різні форми роботи та методи ( заняття, проведення свят, участь 
у конкурсах, змаганнях, екскурсіях, зустрічі з цікавими людьми). 
        Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що 
відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини 
в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, 
психофізіологічний комфорт. Проте, недостатня наявність в групах сучасних технічних 
засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки) 
        З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та 
психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги урізноманітнювали 
форми і методи роботи з батьками: майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, 
залучення до участі в конкурсах та акціях, спільних виїзних екскурсіях, дні відкритих дверей. 
Такі форми роботи з батьками сприяють підвищенню педагогічної компетентності батьків та 
зміцненню авторитету ЗДО серед родин наших вихованців.  
 
Організація харчування у ЗДО 
 

        Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. 
Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 
України від 17.04.2006р. № 298/227. У ЗДО працює досвідчені, висококваліфікований 
медперсонал, кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за 
результатами перевірок ДСЕС грубих порушень санітарного стану харчоблоку, порушень 
відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. 
         Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою 
профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до 
технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. 
        Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до 
заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних 
вимог. Видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі.  
       Харчування дітей в закладі здійснюється відповідно до норм харчування дітей, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 (1591-2004 - п) 
"Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".   
      Постійно здійснюється контроль за якістю та терміном використання продуктів, 
дотримання технології приготування їжі. Протягом року працювала батьківська громада ЗДО, 
представники якого згідно плану проводила перевірку стану харчоблоку, якості продуктів, 
терміни та умови їх зберігання. Результати перевірки висвітлені у звіті батьківського комітету 
(від 17.01.2018) 
       А також одним з важливих моментів контролю за якістю харчування дітей у Закладі є 
використання затвердженого набору продуктів, які медсестра реєструє  в "Журналі 
виконання норм харчування".  Кожних десять днів проводить аналіз дефіциту або надлишку 
продуктів, в порівнянні з натуральними нормами.  Слід відзначити, що протягом року 100% 
виконувалися норми харчування основних продуктів: масло, яйце,м'ясо, риба, сир 
кисломолочний, сир твердий, молоко, хліб, крупи, фрукти для дітей до 3-оьох років (для 
садочку: 65%) 
      Умови для організації харчування в ЗДО задовільні. Харчоблок забезпечений проточною 
гарячою, холодною водою, оснащений технологічним обладнанням. В цьому році проведено 
санітарну побілку стелі харчоблоку,  проте, ще слід  придбати обладнання: картоплечистку, 
овочерізку, хліборізку  та провести заміну мийок. 
        У закладі харчуються діти пільгових категорій. Станом на травень 2019 року звільнено 
від плати за харчування діти  із: 
-   багатодітних сімей ( 32). 
-   діти, батьки, яких є учасниками АТО ( 7 ) 
-   діти з малозабезпечених сімей (1),  



        Решта вихованцям Закладу встановлено з 02.01.2019 (наказ від 02.01.2019 № 1 «Про 
встановлення плати для батьків за перебування дітей у ЗДО в 2019 році»)  розмір плати за 
харчування в розмірі 60% від вартості харчування на день 
- 16.00 грн. для дітей віком 2-3 роки у групі загального типу з триразовим режимом 
приймання їжі; 
- 24.60 грн. для дітей віком 3-6 роки у групі загального типу з триразовим режимом 
приймання їжі. 
 
Медичне обслуговування 
 

            Медичне обслуговування дітей у ЗДО організовується у відповідності до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.06.02р. №826 «Про порядок медичного обслуговування 
дітей в ДНЗ», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005р. за №432/496, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції    України 22.09.2005р.  

Медичний контроль за станом здоров’я  в ЗДО включає: 
1. Щоденний огляд дітей ,які відвідують Заклад. 
2. Проведення антропометрії, термометрії. 
3. Ізоляція дітей,що захворіли. 
4. Спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими. 
     Слід відзначити, зниження захворюваності, зменшення пропусків однією дитиною через 

хворобу, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності, відсутність 

кишкових захворювань в ЗДО протягом року є результатом ефективної,  цілеспрямованої 

медико - профілактичної роботи . 

Методична робота 

            При організації методичної роботи у 2018-2019 н.р. заклад дошкільної освіти 

керувався Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства»; Положенням про методичний кабінет ЗДО №127,  інструктивно - методичними 

рекомендаціями від 13.06. 2018 № 1/9-386: «Про особливості діяльності закладів дошкільної 

освіти в 2018/2019 навчальному році»,  «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016р. №1/9-456; «Про організацію національно-

патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 №1/9-396; 

наказом МОН України «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446; 

листом МОН «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році» 

№ 1/9-501 від 20.08.2018р. та іншими нормативно-правовими документами. 

Зміст освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році  

відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, 

яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років 

перед її вступом до школи. Для освітньо-виховної роботи педагогічним колективом було 

обрано Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /О.І. Білан, 

Л.М.Возна, О.Л.Максименко та навчальною літературою,  рекомендованою МОН України для 

використання у закладах дошкільної освіти у 2018/2019н.р. 

         Адміністрацією закладу були відвідані: 
- серпневі установчі наради для керівників та вихователів-методистів організовані міським 

відділом освіти; 
- семінар для команд закладів дошкільної освіти Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у 

рамках проекту «Розвиток моделі забезпечення програми переходу між системою 
раннього втручання і дошкільною освітою на прикладі двох регіонів України» - 27.09, 
28.09.2018р.. 

- семінар-практикум для директорів закладів дошкільної освіти Залізничного району 
М.Львова на тему: «Організація цивільного захисту в дошкільному закладі» (11.04.2019р., 
ЗДО №2). 

         Нашим закладом  були проведені наступні МО для педагогів міста: 

https://emetodyst.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18581
https://emetodyst.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18581


- для вихователів молодших дошкільних груп Шевченківсько-Залізничного району на тему: 
«Життєва скринька людських цінностей для малят за оповіданням В.Сухомлинського 
«Лялька під дощем» (30.11.2018р.); 
 - для психологів Залізничного району на тему: «Роль дотику в процесі спілкування, 
сприймання та пізнання навколишнього світу у дітей дошкільного віку» (31.01.2019р.) 
       Протягом 2018/2019 навчального року колектив закладу працював над вирішенням 
наступних завдань: 

1. розробленням  Програми розвитку закладу на 2019 – 2024рр.; 
2. розвитком мовлення дошкільнят засобами театральної діяльності; 
3. інтеграцією LEGO конструювання в освітній процес.  

         Вже протягом 2 років педагогічний колектив працює над підвищенням якості роботи з 

мовленнєвого розвитку вихованців. У 2018/2019 навчальному році проведено наступні 

форми роботи: 

1. Майстер-клас для педагогів «Навчаємо розмови», 11.2018 

2.  Консультації для педагогів: 

- «Розвиток особистості дошкільника засобами театралізованої діяльності»,12.2018 

- «Вимоги до організації та проведення театралізованих ігор», 02.2019р.,  

3. Педраду «Розвиток мовлення дітей засобами театральної діяльності», 02.2019р. 

4. Продовжила роботу професійна мікрогрупи методичної майстерності  «Діагностичне 

обстеження дітей дошкільного віку з освітньої лінії «Мовлення дитини» у складі:  вих-

методиста Кубрак А.В., пр.психолог Шалай О.Б., вчителя-логопеда Деникевич Ц.В. 

вихователя Михайляк М.С. 

        Протягом минулого року членами мікрогрупи були укладені деякі матеріали для 

проведення моніторингу з мовленнєвого розвитку, але необхідно було доопрацювати, 

систематизувати та завершити добірку матеріалу.  Проте, протягом цього року члени творчої 

групи були пасивними, не виявляли бажання шукати та  укладати матеріали, хоча  питання 

моніторингу знань, умінь та навичок з мовленнєвого розвитку актуальне для  роботи 

вихователя. 

         Вихователем - методистом А.Кубрак розроблені картки моніторингу знань, умінь та 

навичок з мовленнєвого розвитку для кожної вікової групи, витяг вимог програми розвитку 

«Українське дошкілля» щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.   

         Є необхідність продовження роботи методичної групи у другому складі. 

         Можна відзначити вдале впровадження в освітній процес LEGO конструювання. 

Педагоги зацікавились цією технологією. Для вирішення цього завдання були проведені 

наступні форми роботи: 

          Вихователем-методистом Кубрак А.В.: 

1. Консультацію «Конструктор  LEGO як допоміжний інструмент у процесі адаптації», 

09.2018р. 

2. Тренінг «Логіко-математичний розвиток дошкільнят засобами конструктора  LEGO», 

10.2018р. 

3. Відкриті заходи для педагогів, батьків: 

- Заняття для старшої групи на тему: «Рукавичка на новий лад» (поєднання казки  з Лего- 

конструюванням), 01.2019  

- Заняття для середньої групи «Грайлик в гостях у дітей» (навчаємо засобами 

конструктора  LEGO), 02.2019  

4. Конкурс для педагогів на кращу розробку заняття з використанням  LEGO-

конструктора. 

5. Педагогічні читання:  

«Ознайомлення з програмою лего-конструювання «Безмежний світ гри з LEGO» , 01-

02.2019р.. 

6. Тематична педрада «Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO технології в освітній 

процес», 12.2018р. 



   Окрім вище зазначеного, вихователем- методистом Кубрак А.В. протягом року були 

проведені наступні форми роботи з педагогами: 

1) З метою попередження виникнення конфліктних ситуацій в колективі, визначення 

особливостей поведінки  вихователя з сучасним дошкільником  проведено спільно з 

практичним психологом Шалай О.Б.: 

- Тренінг «Соціально-психологічний мікроклімат у колективі: шляхи оптимізації», 09.2018р.; 

- Семінар «Сучасна дитина. Яка вона?», 10.2018р.; 

- Педагогічну вікторину «Сучасний вихователь. Який він?», 11.2018р. 

2) З метою Консультації: 

- «Ранок радісних зустрічей», 09.2018р., 

- «Долучаємо дітей до декоративно-прикладного мистецтва під час занять», 10.2018р. 

- «Як виховувати культуру харчування», 11.2018р., 

- «Діти із синдромом Дауна: особливі чи такі як усі», 03.2019р., 

- «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників», 05.2019р. 

        Окрім цього,  протягом року надавались індивідуальні , підгрупові консультації з 

планування освітньо-виховної роботи, з підготовки до конкурсів, щодо роботи творчих груп, 

проведення відкритих заходів та за індивідуальними запитами педагогів. 

3) Педагогічні читання до 100-річчя В.Сухомлинського «В.О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю». 

        Протягом 2018-2019 навчального року з метою виконання завдань річного плану, 

розгляду актуальних питань освітньої роботи, аналізу роботи педагогічного колективу були 

проведені наступні педради: 

1) Організаційно-установча педрада «Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 

навчальний рік» (про організацію та завдання діяльності педагогічного колективу на 

навчальний рік) – 08.2018р. 

2) «Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO технології в освітній процес» - 12.2018р. 

3) «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами театральної діяльності» - 

02.2019р. 

4) Підсумкова педрада «Підсумки. Аналіз. Перспективи.» - 05.2019р. 

Проте, рішення педрад педагогами деколи не виконуються або виконуються 

несвоєчасно (за неодноразовим нагадуванням ) 

       На допомогу вихователям вихователем-методистом А.Кубрак укладено: 

1) Картотеки:  дослідів з об’єктами живої і неживої природи; спостережень за живою 

природою;  ігор та вправ «Уроки добра»; бесід з профілактики травматизму з дітьми 

старшого дошкільного віку; сюжетно-рольових ігор для дітей 3 – 7 років;  ігор для сенсорного 

розвитку дітей раннього віку; рухливих ігор для дітей раннього віку. 

2) Циклограма спостережень на лютий для дітей раннього віку; 

        За результатами тематичного вивчення роботи з конструювання у старших групах на 

допомогу вихователя в роботі укладено:  

- інформаційно-просвітницький матеріал для батьків з конструктивної діяльності; 

- ілюстраційний матеріал та схеми до конструктивної діяльності. 

         Вихователем-методистом розроблені: 
- Програма розвитку закладу на 2019 – 2024 рр. 
- Перспективне планування та змістове наповнення освітньої роботи з дітьми раннього віку 

на жовтень, лютий. 
- укладено папку матеріалів з інклюзивної освіти.  
          Вчителем-логопедом Ц.В. Деникевич протягом року проводилась корекційно-
розвивальна робота з дітьми, консультативно-інформаційна з батьками. Брала активну 
участь у команді супроводу дитини з ООП. 
         Практичним психологом О.Б. Шалай протягом року проводилась психологічна просвіта 
педагогічного колективу та батьків, консультаційна робота,  корекційно- розвивальна та 
психодіагностична  з дітьми. Була учасником команди супроводу дитини з ООП. Провела МО 



для психологів Залізничного району на тему: «Роль дотику в процесі спілкування, 
сприймання та пізнання навколишнього світу у дітей дошкільного віку» (31.01.2019р.) 
          Протягом навчального року з метою активізації креативності педагогів, обміну досвідом 
роботи, залучення батьків до освітньо-виховного процесу були проведені наступні відкриті 
заходи: 

- Капустяк Г.І., вихователь, «Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати»; 
пізнавальне ток-шоу для батьків «Українська писанка»;   

- Михайляк М.С., вихователь, «Грайлик в гостях у дітей» (з використанням LEGO 
конструктора); 

- Шалай О.Б., практичний психолог, «РУКАВИЧКА» на новий лад» 
заняття для старшої групи (поєднання казки з Лего-конструюванням); 

- Попович Н.М., вихователь, театралізована діяльність «Коза- дереза»  (магнітний 
фланелеграф) 

          До всіх проведених заходів вихователі готувались, знаходили цікаві матеріали в 
інтернеті, готували необідне наочне, дидактичне забезпечення; виявили творчість, 
професійну майстерність. 
          У 2019 році  пройшли атестацію 4 педагоги: Попович Н.М., вихователь; Михайляк 
М.С.,вихователь; Сяркевич Г.Й.,вихователь; Шалай О.Б., практичний психолог. 
За результатами атестації 1 рівень АК: 

- Попович Н.М. – відповідає  раніше встановленому 11 тарифному розряду; присвоєно 
педагогічне звання «вихователь-методист»; 

- Михайляк М.С. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 
- Сяркевич Г.Й. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

першої категорії»; 
- Шалай О.Б. -  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

другої категорії». 
підвищили свій кваліфікаційний рівень АК 2: 

- Попович Н.М. - присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист», 
- Михайляк М.С. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

         З метою підвищення якості освітнього процесу, виконання рекомендацій за підсумками 
контролю 2017/2018 н.р., удосконалення педагогічного процесу у всіх групах протягом 
навчального року систематично відбувалось вивчення стану освітнього процесу та 
оцінювання його результатів, а саме: 
- внутрішньосадовий згідно графіка контролю на місяць  
(відвідування занять, роботи педагога поза заняттями, вивчення стану роботи з охорони 
життя і безпеки життєдіяльності (09.2018, 12.2018, 02.2019, 05.2019), зміцнення і збереження 
здоров’я дітей (медико-педагогічний контроль протягом року); вивчення стану адаптації дітей 
раннього віку та молодшого дошкільного віку до умов закладу (10.2018), інформативність 
куточків для батьків (11.2018), організація та проведення занять з аплікації (11.2018), 
організація та проведення Тижня здоров’я (Дня здоров’я) – 01.2019; сформованість 
культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього та молодшого дошкільного віку (02.2019); 
аналіз робіт з зображувальної діяльності (03.2019); сенсорно-пізнавальний  розвиток 
(02.2019);  
- тематичний : 
- стан роботи з конструювання у старших групах (12.2018); 
- мовленнєвий розвиток вихованців засобами театралізованої діяльності (02.2019р.); 
- комплексний 
- підготовка дітей до школи (старші групи «Дивоцвіт», «Дзвіночок», 04.2019р.) 
        Результати вивчень узагальнювались довідкою або інформацією, обговорювались на 
педрадах, педгодинах, виробничих нарадах. Надавались пропозиції щодо покращення 
роботи та виправлення недоліків.  
       В цілому методична робота протягом року проводилась на задовільному рівні. 
  
Система роботи Закладу щодо попередження травматизму. 

         Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями 
Цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці. Діяльність адміністрації 
спрямована на формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з 
протипожежної безпеки. 



        За звітний період сталося:  
1 нещасний випадок з дитиною в побуті. Причинами  є особиста необережність дитини та 
безвідповідальність батьків.  
1 нещасний випадок з вихователем в побуті. Причиною є особиста необережність 
вихователя Величко О.В., яка підвернула ногу на сходовій клітці в будинку, отримала 
перелом правого гомілкового суглобу, в результаті чого була на довготривалому лікарняному 
з 09.2018 по 05.2019.  
 
Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО. 
 

             Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок ) № 127 є комунальним закладом, тому 
матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації 
полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання 
господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання 
потрібні кошти. 
            Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, 

сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2018 рік заплановано всього: 
5399328.00, з них  на захищені статті (оплата праці і нарахування на заробітну плату для 
працівників, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування) і частково на 
утримання дошкільного навчального закладу 
- на предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 93 000.00грн 
- на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1100.00 грн 
- оплата послуг   - 703320.00грн. 
            В навчальному році відповідно до КЕКВ 22.10. було придбано на суму: 
112 131.00грн: 
-меблі (меблеві стінки, 5 дитячих шаф) 
-м’який інвентар; 
-сантехнічне обладнання; 
-миючі засоби; дез.засоби 
-будівельний матеріал; господарський інвентар 
-медичний матеріал 
-електрообладнання( поро хотях, прінтер) 
- вогнегасники; 
          До КЕКВ 22.40 на суму:  147 533.00грн. використано на оплату послуг: 

- повірка теплових лічильників; - перевірка гідрантів; - передплата періодичних видань, 
- вимірювання опору і заземлення, - заправка катреджів, - обрізка дерев, 
- перезарядка вогнегасників тощо. 

      Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та допомогу співробітників 
За кошти батьків на добровільній основі було придбано : 

- металопластикові вікна в кількості -5 шт. ( в групах «Квітонька», «Бджілка», 
«Пізнайко», «Сонечко») деревяні решітки на батареї (групи «Квітонька»), миючі 
засоби, канцелярські приладдя, іграшки для своїх дітей 

- проведено ремонтні роботи: санітарна побілка стелі харчоблока; спального 
приміщення 03 групи, демонтаж, монтаж вікон, циклювання та лакування підлоги 
групового приміщення гр. «Веселка» 

      У 2019-2020р.р. планується провести часткову заміну енергозберігаючих вікон та дверей 
в групових приміщеннях, в музичному залі,  встановити дерев’яні решітки на батареї в 
групах, провести капітальний ремонт пральні та сходових кліток, придбати методичні 
посібники, ноутбук, інтерактивну дошку, постіль, поновити меблі в ігрових  кімнатах, в 
їдальні. 
     Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу дошкільної освіти, 
його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення нашої перспективи 
розвитку та , звичайно, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу. 
 
 
 
07.06.2019 

 
 



 

 


