
Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки 

Степанківської сільської ради 
Черкаської області

ДНЗ «Яблунька» введений в експлуатацію у 1957 році, відкритий 
колгоспом імені 50-річчя Жовтня під керівництвом директора Хандуся К. О..

В той час, у ДНЗ «Яблунька» працювали 3 різновікові групи, у яких 
здобували освіту близько 70 дітей. Дошкільний заклад працював на пічному 
опаленні, без централізованої системи водопостачання та був забезпечений 
спеціалістами фахової дисципліни.

У 1990 році садочок було підключено до системи газопостачання.
У 1997 році до дошкільного закладу було підведено централізоване 

водопостачання.
У 1997 році ДНЗ «Яблунька» призупинив свою діяльність у зв'язку з 

аварійним станом приміщення. Діти села Степанки відвідували дошкільні 
заклади у м. Черкаси та у сусідніх селах Хутори, Хацьки.

У 2002 році ДНЗ «Яблунька» було передано до комунальної форми 
власності Степанківської сільської ради в недіючому стані.

У 2008 році згідно з рішенням сесії Степанківської сільської ради від 
28.03.2008 № 15-6, було заплановано проведення реконструкції ДНЗ 
«Яблунька» та надано право здійснювати технічний нагляд за проведенням 
реконструкції управлінню капітального будівництва Черкаської обласної 
державної адміністрації.

У 2009 році було закладено фундамент та збудовано стіни за рахунок 
коштів обласного бюджету на суму 1 млн. 520 тис грн.

У 2014 році здійснено коригування проектно-коштористної 
документації та виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
будівництво топкової і свердловини.

Замовник будівницва ДНЗ «Яблунька» с. Степанки - Департамент 
капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

19 жовтня 2015 року реконструкція дошкільного навчального закладу 
«Яблунька» с.Степанки була завершена.

18 грудня 2015 року ДНЗ «Яблунька» загального типу розвитку був 
введено в експлуатацію. У закладі почали роботу 3 різновікові групи, де мали 
можливість здобувати дошкільну освіту діти віком від 2 до 6 років

Загальна потужність закладу складає 60 дітей.
Для дошкільнят створені всі необхідні умови, які відповідають сучасним 

технічним, санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам.
У закладі облаштовано музичну залу та медичний кабінет.
Відповідно до Державного Акта на право постійного користування 

земельною ділянкою, виданого від 18.01.2007, серія ЯЯ № 348765, за 
дошкільним закладом закріплена земельна ділянка площею 0,5864 га.


