
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 

року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно технічних навчальних закладів» та з метою поєднання державного і 

громадського контролю за прийняттям й виконанням управлінських рішень у 

дошкільному закладі керівник повинен щорічно по завершенню навчального 

року звітувати перед  колективом, батьками та громадськістю про виконану 

роботу за рік. 

Запорукою успішного розвитку дошкільного закладу є узгоджена 

діяльність адміністрації, взаємодія педагогів, батьків, громадськості.  

Тому, я -  керівник дошкільного навчального закладу, прозвітую перед 

вами про свій особистий вклад у підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу у дошкільному закладі, створення належного матеріально-

технічного забезпечення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 

«Жайворонок» Черкаської міської ради. 

Протягом звітного періоду у 2018-2019 навчальному році в дошкільному 

закладі функціонувало 11 груп, з них 3 групи для дітей ясельного віку, 8 груп 

для дітей садового віку. Успішно проведена комплектація груп дітьми та 

кадрами на 2018-2019 навчальний рік. Так на 01.09.2018 року було 

укомплектовано  278 дітей. 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог  в дошкільному 

навчальному закладі обладнані необхідні приміщення: групові та спальні 

кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та 

музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, всі 

технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки 

здоров'я. Предметно-ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, 

функціональним, і естетичним вимогам. 

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного 

розпису. Працює нас в дитячому садку – 51 особа: зокрема, педагогічних 

працівників — 25 осіб, з вищою педагогічною освітою в дитсадку – 18 осіб, 

неповну вищу освіту мають 7 осіб. 

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 8 спеціалістів, 5 

педагогів - «спеціалісти II категорії», 1 — «спеціаліст І категорії», 3 педагоги 

мають «вищу категорію», 1 має педагогічне звання «старший вихователь», 

1 - звання «вихователь-методист». 

Вік педагогічних працівників:  

від 20 до 30 років – 6 осіб;  

від 30 до 40 років – 8 осіб; 

від 40 до 50 років – 9 осіб; 

старше  50 років 2 особи. 

Педагогічний стаж педпрацівників: 

До 5 років – 6 осіб; 



від 5 до 10 років – 2 особи; 

від 10 до 20 років – 10 осіб; 

від 20 до 30 років - 5 осіб; 

більше 30 років- 2 особи. 

Щороку в дитячому садочку проходить атестація педагогічних 

працівників відповідно до «Типового положення», згідно перспективного 

плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. 

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при 

обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2018-

2019 навчальному році  курси підвищення кваліфікації при ЧОІПОПП пройшли 

вихователі: Ігнатюк Н.О., Баландіна Л.О. 

Атестувалася у 2018-2019 навчальному році: вихователі Степаненко Н.В., 

Ігнатюк Н. О., Ясир С.П., Баландіна Л.І., Москаленко О.В., Огданська Л.О. 

В навчальному році діяльність дошкільного навчального закладу 

здійснюється згідно затвердженого колективом та погодженого з департаментом 

освіти та гуманітарної політики  річним  планом роботи. Річний план  на 2018-

2019 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань: 

 методичну діяльність спрямувати на творчу реалізацію професійної 

діяльності педагогів з урахуванням положень Закону України «Про 

освіту»; 

 продовжувати роботу по впровадженню в освітній процес ідей сталого 

розвитку. Актуалізувати інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку» для всіх вікових груп з метою формування у дітей та 

їхніх батьків моделей поведінки, співзвучних з цінностями сталого 

розвитку; 

 відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді акцентувати увагу на підвищенні рівня культури 

українського мовлення дошкільників як основи формування національно - 

патріотичних почуттів. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом 

використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових 

та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних 

жанрів; 

 підвищувати  рівень методичної  культури педагогів у вирішенні завдань 

морального виховання Сприяти формуванню у дошкільників моральних 

знань, суджень, моральних потреб, що мотивують до дотримання 

моральних норм та протидії їх порушенню; 

 забезпечувати якісний рівень формування життєвої компетентності 

дошкільників відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної 

освіти. Підтримувати власну активність дитини в здобутті знань шляхом 

проведення дослідно-експериментальної діяльності. Узгоджувати в 



освітньому процесі колективні, групові, парні, індивідуальні форми 

навчально-розвивальної взаємодії педагога з дітьми. Освітній процес 

будувати на засадах партнерства, довіри, толерантності, взаємодопомоги. 

 

     Всі ці завдання реалізовувались в різних формах роботи: на педрадах, на 

відкритих переглядах, батьківських зборах, семінарах для педагогічних 

працівників та батьків. Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі 

здійснювалась згідно Інструктивно - методичних рекомендацій до листа МОН 

України №3/9-386 від 13.06.2018 року «Щодо особливостей організації 

діяльності закладів дошкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році», 

визначалась Базовим компонентом дошкільної освіти, (затвердженого наказом 

МОН України від 22.05.2012 року № 615), та  проводилась за Освітньою 

програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».  

Всього було заплановано та проведено протягом навчального року чотири 

педагогічних ради: 

Листопад: «Новітні технології для розвитку монологічного  мовлення 

дошкільника» 

Лютий: «Шляхи та методи формування в дітей ціннісного ставлення до 

довкілля – природного і соціального, відповідальної громадянської позиції, 

вміння жити в гармонії зі світом» 

Травень: «Аналіз та підсумки освітньо -  виховної роботи за 2018-2019 

н.р. та завдання на новий навчальний рік. Рівень забезпечення педагогічним 

колективом дошкільного закладу повноцінного життя дитини протягом 

навчального року. Показники особистісного зростання дитини» 

Серпень: «Підсумки літнього оздоровчого періоду та завдання на новий 

2019-2020 н.р.» 

Даним педрадам передувало тематичне вивчення стану фізкультурно-

оздоровчої роботи в садових групах, в старших дошкільнят навичок 

самозбереження, фізичного, соціального та психічного здоров’я та рівень 

засвоєння технічних навичок зображувальної діяльності  також в усіх садових 

групах. У травні 2019 року проведено вивчення досягнень дітей дошкільного 

віку (старші групи)  відповідно до вимог програми та Базового компоненту і 

проведено психологічне тестування рівня інтелектуальної готовності дітей до 

навчання у школі . Тематична  та комплексні перевірки проходила згідно річного 

плану  на 2018 - 2019 н. рік, за результатами було видано відповідні накази. 

 

      Орієнтуючись на динамічні зміни в навколишньому світі і сучасні вимоги до 

підростаючого покоління та з метою розвитку різноманітних форм мислення, 

творчих здібностей та високих соціально-адаптаційних можливостей особистості 

у вихованців нашими педагогами були впроваджені в навчально-виховний 

процес наступні інноваційні педагогічні технології: 



 Вихователі гр.№1, 2, 3 Парій П.Ф., Ігнатюк Н.О., Горбонос А.В. 

використання елементів технології М. Монтесорі з формування сенсорних 

еталонів  мислення, властивості предметів; 

 Формування логіко-математичної компетентності по Л.Зайцевій (всі садові 

групи); 

 Використання інтелектуальної карти, коректурних таблиць Н. Гавриш, К. 

Крутій як засобу систематизації інформації та розвитку мовленнєвих 

здібностей (гр.. №7, №9 вихователі Степаненко Н.В., Козова С.В., Ратушна 

В.В., Ткаченко А.О.) 

 Використання елементів ейдетики, асоціації, друдлів для розвитку пам´яті 

– технологія І. Кіндрат ( гр.. №4, 6, 8 вихователі Ясир С.П., Давиденко 

Т.С., Попова О.Р., Баландіна Л.О., Яворська Л.О.) 

 Елементарна дослідницька діяльність (з геометричними фігурами, 

повітрям) – технологія  STREAM освіти  І. Стеценко  (гр. №8, 10, 11 

вихователі Попова О.Р., Дубовик Н.А., Удовченко І.Ю.) 

 Практичний психолог Омельченко М.В. методика І. Карабаєвої. 

 «ІКТ в роботі музичного керівника» - музичний керівник Москаленко О.В. 

 

У цьому навчальному році  достатньо уваги    приділялося педагогами 

закладу формуванню в дошкільників внутрішніх моральних 

цінностей,національно-патріотичних почуттів та  залученню дітей до системи 

цих цінностей засобами  різних заходів, організованих дитячим садком, зокрема: 

свята Покрови, тематично-літературні заняття присвячені Дню соборності 

України, свята до Міжнародного дня мови, флешмобу до Дня вишиванки.  

Вихованки старшої групи №10 Вакуленко Мілана  та Лемчик Юля, музкерівник 

Карпенко Ю.Я., вихователь Козова С.В. достойно представили заклад на 

музично-літературному фестивалі присвяченому 250-річчю з дня народження 

Т.Г. Шевченка «Поезія Т. Шевченка – скарб української душі».  

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з ЗОШ №5, зокрема 

проводяться зустрічі-бесіди батьків вихованців з педагогами школи, спільно 

проводилася гурткова робота учнів школи з вихованцями старших груп. В 

рамках співпраці з організаціями та установами міста протягом року проходили  

зустрічі-заняття з працівниками міської бібліотеки для дітей з вихованцями 

присвячені дошкільного закладу до 100-го ювілею В.О. Сухомлинського, Свята 

Різдва Христового, 250-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка.  

Вихованці нашого дошкільного закладу разом з батьками та працівниками 

приймають активну участь у загальноміських заходах, таких як День міста, День 

матері, напівмарафон Нова Пошта. 

В грудні 2018 року в ДНЗ  пройшов День відкритих дверей у формі 

педагогічного хакатону. Батьки стали активними учасниками педагогічного 



процесу та спробували себе у ролі вихователів. Також всі бажаючі мали змогу 

відвідати та ознайомитися з роботою пральні, харчоблоку та інших служб.  

У листопаді 2018 року діти ДНЗ долучилися до всеукраїнського флешмобу 

«День без іграшок». Діти мали змогу використовувати нестандартне  обладнання 

та різні підручні матеріали для втілення своїх мрій та ігрових фантазій.  

Протягом року було також організовано виставки для батьків, дітей, 

мешканців мікрорайону: виставка  виробів з природних матеріалів «Дари осені», 

конкурс «Малюємо осінніми листочками», виставка-конкурс  «Безпека на 

дорозі».  

          Щорічно вихованці дошкільного закладу приймають участь у зональній 

першості чемпіонату  м. Черкаси серед дошкільних навчальних закладів  з 

шашок. Так у 2019 році приймали участь у шашковому турнірі серед 

дошкільників  мікрорайону  вихованці гр. №11 Ворона Артем та Морозенко 

Настя, де зайняли ІІ та ІІІ місця відповідно. 

     Фізкультурно – оздоровча робота проводилась на належному рівні про це 

свідчать результати контрольних зрізів у засвоєнні дітьми основних фізичних 

рухів на відповідність заданих програмових вимог старших дошкільників. Якість 

оволодіння дітьми старшого дошкільного віку основними рухами  відповідає 

вимогам. Протягом року та у березні до Дня здоров’я проведено тематичні 

розваги.    

 Також протягом року велика увага приділялася формуванню  в дітей 

дошкільного віку не лише знань, а й навичок безпечної поведінки в побуті, в 

довкіллі та в екстремальних ситуаціях. Так, зокрема в жовтні 2018 року пройшла 

зустріч дітей з представниками  патрульної поліції в рамках проведення «Тижня 

безпеки дорожнього руху».  З 22.04.2019 по 26.04.2019 в дошкільному 

навчальному закладі згідно наказу №30  від 18.03.2019  року проводився 

«Тиждень безпеки дитини, безпеки життєдіяльності та охорони праці», під час 

якого були проведені тренування евакуації у разі виникнення НС та тренувальне 

навчання пожежно-рятувальної частини №1 з дітьми старшого дошкільного віку 

та працівниками.   

В  рамках Тижня відбулись такі заходи: 

- бесіда з вихованцями про небезпеку при пожежі, та причини її 

виникнення, про безпечну поведінку біля водойм, в лісі, в громадських 

місцях, на подвір’ї, бесіда «свої та чужі», відпочинок в зоопарку та інші; 

- різноманітні дидактичні ігри, рухливі ігри та естафети з дітьми для 

вивчення та закріплення навичок безпечної поведінки. 

     В період з 22 по 26 квітня 2019 року в дошкільному закладі в рамках тижня 

благоустрою та до Дня довкілля працівниками, вихованцями та батьками було 

проведено роботу по благоустрою, озелененню території, квітників та 

майданчиків, спільно висаджено квіти, кущі, замінено пісок, підфарбовано 

обладнання на майданчиках. 



 

На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року 

№2145-УІІІ в дошкільному закладі створено офіційний веб-сайт на якому 

оприлюднюється кошторис, звіти про використання коштів та викладено всю 

інформацію про діяльність закладу згідно вимог даної статті Закону. Інформацію 

на сайті оновлюємо регулярно. 

В дошкільному закладі систематично проводяться  батьківські збори, працює 

рада закладу, в повсякденному житті проводяться консультації, перегляд вами, 

батьками, окремих форм роботи з дітьми, застосовуються наочна пропаганда 

(інформаційні бюлетені, батьківські куточки). Протягом року було проведено 3 

засідання Ради закладу на яких розглядалися питання організації харчування в ДНЗ, 

питання використання бюджетних коштів, на останньому засіданні Ради ДНЗ 

розглядалося питання призупинення роботи ДНЗ у літній оздоровчий період для 

проведення санітарно-гігієнічних заходів та ремонтних робіт з 17.07. 2019 року по 16.08. 

2019 року та інші питання. 

З вересня 2013 року існує електронна реєстрація дітей в базу даних дошкільного 

навчального закладу, що забезпечує можливість і доступність батькам контролювати 

черговість зарахування дітей в дошкільний заклад. Наказом №7 від 10.01.2019 року 

призначено особу відповідальну за електронну реєстрацію дітей та «Курс дошкілля».  

За звітний період нарікань по питанню зарахування дітей в дошкільний заклад не було. 

Медичними працівниками дошкільного навчального закладу, а саме 

лікарем-педіатром Лушніковою Н.П., сестрою  медичною Махаринець Т.І. 

ведеться постійний контроль та аналіз за станом захворюваності в дошкільному 

навчальному закладі.  

Так за результатами аналізу фактичного відвідування груп дошкільного закладу 

дітьми встановлено, що відвідування в середньому за начальний рік становить 69 

% до спискового складу (ясла до спискового складу 58%, сад до спискового 

складу 72%). Всього випадків захворюваності по ДНЗ у 2018 році 478, днів 3142. 

Найкращі показники відвідування у групах: №2 (ясла), садові №4,5,8,10,11. 

Найбільша захворюваність по закладу на ГРВІ -393 випадків (2409 днів).Бронхіт 

13 випадків, 112 днів, ангіна - 2 випадки, 12 днів, отит - 8 випадків, 53 днів, 

вітрянка – 8 випадків, 89 днів, скарлатина- 5 випадки, 56 днів, ГЕК - 6 випадків, 

80 днів інші хвороби - 42 випадки 311 днів. Захворювань дітей епідпаратитом, 

коклюшем, краснухою, гепатитом, грипом у 2018 році не зафіксовано. 

За результатами аналізу стану захворюваності дітей в ДНЗ за 2018 рік було 

видано відповідний наказ №11 від 16.01. 2019 року «Про стан захворюваності 

дітей за 2018 рік» та наказ №23 від 19.02. 2019 року «Про посилення роботи 

щодо зменшення захворюваності дітей та підвищення наповнюваності груп у 

ДНЗ»  в яких проаналізовано стан захворюваності протягом року та виявлено 

ряд недоліків у роботі, а саме: недостатня якість ранкового прийому 

вихователями,інколи порушувався графік режиму прогулянок, провітрювання 

груп та кварцування, частина батьків вдягають дітей без врахування температури 

повітря на вулиці, деякі діти після хвороб приходять в заклад з довідками, але не 

доліковані.Проаналізувавши вказані недоліки було  розроблено заходи щодо 



зменшення захворюваності дітей та встановлено контроль за їх виконанням . 

В останній  рік збільшилась кількість дітей, які при вступі до дошкільного 

закладу мають 2-3, а то і більше діагнозів захворювання. 

 

На диспансерному обліку по захворюваннях(станом на травень 2019) перебуває 

42 дітей.  

Захворювання Кількість дітей 

Анемія 13 

Вади зору 10 

Ортопедичні порушення 4 

Патологія ЦНС 1 

Нефрологія 4 

Хірургічні патології 1 

Дерматологія 2 

Логопедія 7 

Всього 42 

Відповідно : 

1 діагноз мають -36 дітей 

2 діагнози -6 дітей 

3 діагнози – 0 

Працювати в цьому напрямку є над чим і вирішення проблеми 

захворюваності дітей я бачу в спільній роботі педагогічного колективу та сім´ї. 

Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 

наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказу «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 

22.11.2004 р. та іншими нормативними документами. 

На початку навчального року мною, завідувачем, видано накази: №81 від 

06.08.2018 року «Про призначення відповідальної особи за організацію 

харчування» та №84 від 06.08. 2018 року «Про організацію харчування дітей в 

ДНЗ у 2018-2019 році». Даними наказами визначено відповідальних осіб за весь 

процес організації харчування в закладі їх обов´язки та відповідальність за 

процес організації харчування дітей в закладі.  

Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП 

«Каштан- Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються 

комірником у присутності сестри медичної старшої з відповідними 

сертифікатами якості. 

Мною, завідувачем,адміністрацією  та медичним  персоналом 

здійснюється  постійний контроль за роботою харчоблоку: закладкою продуктів 

в котел (створено комісію відповідно до наказу), нормою видачі порцій на групи, 

якістю приготування страв.  Під контролем знаходиться питання соціальної 

підтримки та допомоги дітям з багатодітних сімей (11 осіб вносять 50% плати за 

харчування) та дітей, які мають безоплатне харчування (батьки є учасниками 



бойових дій АТО – 16 осіб), малозабезпечені – 2 особи, дитина інвалід дитинства 

– 1 особа.  

Видатки на харчування дітей у 2018- 2019 році відповідно до рішення 

виконавчого комітету №660 від 17.08. 2018 року на один день становлять: 

- для дітей садового віку –32,03 грн.( 40% ,а саме 12,81 грн. 

бюджет,  60%, а саме 19,22 грн.  батьківська плата) 

- для дітей ясельного віку – 21,03 грн.( 40%, а саме 8,41 грн. 

бюджет, 60 %, а саме 12,62 грн. батьки). 

 Виконання натуральних норм основних продуктів  складає: 

 

Порівняльний аналіз виконання натуральних норм основних продуктів 

 

Продукти квітень 2018 року квітень 2019 року 

Фрукти свіжі 67 % 100 % 

Соки 54 % 95 % 

М'ясо  66 % 90 % 

Риба 46 % 89 % 

Сир кисломолочний 58 % 58 % 

Масло вершкове 69 % 78 % 

Яйця 71 % 86 % 

Молоко 54 % 80 % 

Цукор 63 % 77 % 

Овочі 49 % 58,6 % 

 

З березня 2017 року дошкільний навчальний заклад  працює по єдиному 

меню, яке розроблене відповідно сезону  спеціалістами з дитячого харчування, 

погоджено з СЕС та затверджене директором департаменту освіти та 

гуманітарної політики. Щоденне меню складалося сестрою медичною старшою 

відповідно до перспективного меню, в межах фінансових видатків. Не завжди 

було 100% дотримання перспективного меню у залежності від поставки та 

сезонності продуктів. 

Приділяємо увагу роботі з батьками по даному питанню. Це і обговорення 

на Радах закладу, педагогічних радах, і на загальних зборах колективу. У 2018 

році Державною Службою України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів було здійснено комплексну перевірку дотримання вимог 

санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі в ході якої 

порушень гігієнічного та санітарного режиму у ДНЗ не виявлено, що засвідчено 

актом та довідкою за результатами перевірки. У квітні 2019 року спеціалістами 

Держпродспоживслужби було проведено моніторингове дослідження готової 

продукції та взято змиви на патогенну флору в харчоблоці та групах ДНЗ. За 

результатами моніторингу та результатів аналізів порушень санітарно- 

гігієнічного режиму та якості страв не виявлено. У 2018 році оновлено за 

бюджетні кошти посуд, а саме: придбано 3 нержавіючих чайники на групи, 



замінено 2 відра для 1 страви, придбано велику каструлю на 40л на харчоблок, 

придбано набір ножів, електронні ваги, чашки та тарілки на групи.Миючими та 

дезінфікуючими засобами харчоблок забезпечується повністю за рахунок 

бюджетних коштів. Всі працівники закладу проходять медичні огляди згідно 

графіку. 

Велика увага приділяється питанню охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Так, на новий навчальний рік видано накази №78,79,80 від 

06.08.2018 року, якими призначено відповідальних за роботу з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладі, протипожежну безпеку. 

Протягом 2018 року проведено в закладі перевірки працівниками ДСНС України 

у Черкаській області додержання вимог законодавства у сферах пожежної та 

техногенної безпеки. По результатам перевірок складено відповідні приписи та 

акти в яких визначено недоліки щодо зазначеного питання. Мною на 

департамент освіти та гуманітарної політики було направлено ряд службових 

записок щодо результатів перевірки з проханням про виділення коштів на 

усунення недоліків щодо протипожежної безпеки. Згідно вимог даних приписів 

щодо усунення порушень протягом 2018-2019 року встановлено сертифіковані 

протипожежні двері в електрощитову та доукомплектовано пожежний щит. 

З березня 2019 року здійснюється доплата окремим категоріям 

працівників(помічники вихователів, прибиральниця) у розмірі 10%  від 

посадового окладу за використання в роботі дезінфікуючих засобів та 

прибирання санвузлів згідно наказу №24 від 01.03. 2019 року та додатку 12 до 

Колективного договору ДНЗ на 2018-20121 роки. 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу – це складний, 

відповідальний  напрямок роботи.  

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису на 

рік. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із: 

- місцевого бюджету 

- батьківських коштів за харчування дітей 

- благодійних та спонсорських надходжень.  

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого 

закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування 

дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.  

Доводжу до Вашого відома, що за 2018 рік отримано фінансування із 

міського бюджету: 

 Заробітна плата – 3 194 710,65 

 Харчування дітей – 447 260,19 

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 785 048,75 

 Інші поточні видатки КЕКВ 2240   – 86637,51 

 Медикаменти – 4 255,31 



 Предмети, обладнання, матеріали КЕКВ 2210  – 117 142,97 

 

Придбано за бюджетні кошти КЕКВ 2210  

(станом на 31.12.2018 р.) 

 
Придбання канцелярського приладдя 

• Зошит 500 

• Папір листовий для офісної техніки 1800 

• Ручки 150 

• Файл 120 

Разом 2570 

Придбання та виготовлення бланків меню, журналів  

• Бланки меню 600 

• Книги канцелярські 420 

• Журнали офісні  1050 

Разом 2070 

Придбання або передплата періодичних, інформаційних видань 

• Передплата періодичних видань 1800 

РАЗОМ 1800 

Миючі засоби 

• Засіб для миття посуду 6000 

• Засіб для миття унітазів 3300 

• Засіб для чищення посуду 2240 

• Мило господарче 750 

• Мило рідке 137 

• Мило туалетне дитяче 1300 

• Порошок для прання автомат (безфосфатний) 6400 

• Засіб для чистки килимів 120 

• Засіб для миття скла 250 

РАЗОМ 20 497 

 Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень закладу 

• Клей «дракон» 40 

• Ізострічка 42 

• Клей шпалерний 1300 

• Лінолеум 2700 

• Цвяхи рідкі 35 

• Фарба 7500 

• Шпалери 2250 

• Шпатлівка 100 

• Дюбеля, шурупи, цвяхи 100 

• Силікон 45 

• Лак 300 

• Крани та комплектуючі 510 

• Розчинник 60 

РАЗОМ 14 982 

Господарчий інвентар, матеріали 

• Картридж для фільтру очищення води 2200 

• Мітли, віники 510 

• Драбина 1000 

• Пакети для сміття 5250 

• Папір туалетний 2500 



• Замки (навісні, врізні), серцевини 1300 

• Рушники паперові 75 

• Серветки паперові 1050 

• Шкребок для кухні металевий 250 

• Лампочки 1517 

• Коврик гумовий брудозахисний 240 

• Відра емальовані 774 

• Ножниці садові 300 

РАЗОМ 16 966 

                 Засоби протипожежної безпеки та техніки безпеки 

• Протипожежні двері 6018 

• Протипожежний інвентарь на протипожежні щити 1397 

• Діелектричні рукавиці 700 

• Коврик діелектричний 720 

РАЗОМ 8 835 

                                              М’який інвентар 

• Рушники 845 

• Тканина для пошиття постільної білизни 6000 

РАЗОМ 6 845 

Придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, тощо 

• Тарілка (І-ІІ блюдо) 1738 

• Чайник нерж. 4л 1245 

• Чашки 2000 

РАЗОМ 4 983 

Елетричні інструменти 

Газонокосарка  2000 

Праска (2 шт.) 3000 

РАЗОМ 5 000 

Дезінфікуючі, лікарські засоби, вироби медичного призначення 

Бактерицидна лампа  525 

Дезактин 520 

Хлорируючий засіб в таблетках 480 

РАЗОМ 1 525 

ВСЬОГО: 86 073 грн. 

Протягом січня 2019 року отримано дофінансування на 2018 рік на суму 

31069,97 (моток оса бензинова, бактерицидні лампи 3 шт, акустична система з 

мікрофоном, горщики, ляльки, ножі та електричні ваги на харчоблок  та інше). 

Вього по КЕКВ 2210 (предмети, обладнання, інвентар) за 2018 рік отримано 

та використано 117 142,97 грн. 

Придбано за бюджетні кошти 

КЕКВ 2240 (станом на 02.01.2019 р.) 
• Заправка вогнегасників 925  

• Поточний ремонт (заміна аварійних труб водопроводу, 

каналізації, електрощитової) 
9 983 

• Поточний ремонт приміщень 48626,45 

• Заземлення 737 

• ІТП (обслуговування) 1643,04 

• Повірка лічильників, манометрів 68,14 

• Дератизація 910 

• Повірка вагів, гирь 660,95 

• Вивіз сміття та листя 10663,52 



• Послуги зв’язку 2 428,12 

• Обрізка дерев 4 800 

• Лабораторний аналіз води,піску 1332,67 

• Поточний ремонт техніки 3851,40 

РАЗОМ 86637,51 

 

 

 

Станом на 31.12. 2018 року в натуральній формі надійшло: 

- меблі різні (столи, стільці, шафи) 50 110 грн 

- буд.матеріали (фарба) 5986,52 грн 

- госп. товари 1183,06 грн 

- пісочниці 4080 грн 

- товари канцелярські 32083, 38 грн 

- іграшки 10376,99 

- література 1854,70 

- мякий інвентар 10186 

- ігри різні 745 грн. 

- Всього на суму 116 606,05 грн. 

З січня 2019 року і по даний період отримано по КЕКВ 2210 товарів на суму 

25 984 грн ( серветки, туалетний папір, спортивний інвентар,набір інструментів). 

 

Станом на 25.05. 2019року в натуральній формі надійшло: 

- спортивний інвентар для занять фізкультурою  

- ігри різні 158,82 

- іграшки 1387,00 

- інвентар мякий 1350 грн. 

- Всього на суму 5538,82 грн. 

Протягом 2018-2019 н.р. було направлено ряд службових записок до 

департаменту освіти та гуманітарної політики, щодо необхідності виділення 

коштів для капітального ремонту фасаду дошкільного закладу, необхідності 

ремонту санвузла гр. №6, капітального ремонту павільйонів та заміни ігрового 

обладнання на майданчиках. Тож доводжу до Вашого відома, що згідно 

Програми соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік виділено кошти на 

капітальний ремонт санвузла гр№6 - 250 тис.грн, капітальний ремонт та 

утеплення фасаду - 950 тис.грн. Ці роботи планується провести у літній період. 

В планах на майбутнє  є покращення матеріальної бази  дошкільного 

навчального закладу, а саме, потребує капітального ремонту фасад ДНЗ, 

капітального ремонту пральня, потребують капітального ремонту павільйони 

ДНЗ та ігрове обладнання на дитячих майданчиках та інші потреби.Всі ці 

потреби я постійно відображаю у своїх бюджетних запитах та зверненнях до 

департаменту освіти та гуманітарної політики і будемо сподіватися, що 



найближчому майбутньому отримаємо фінансування і виконаємо відповідні 

роботи.  

Подяка батькам всіх груп за допомогу та співпрацю! 

 

Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння. 

 

 
 


