МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки
знаходиться у комунальній власності Степанківської сільської ради. Власник
здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і
будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне
обслуговування дітей та персоналу.
Предметно-ігрове середовище груп дошкільного закладу відповідає сучасним
вимогам та віку дітей:
- групові осередки, де раціонально розміщені сенсорні куточки, центри «Пісоквода», зони рухової активності, ігрові модулі, літературні осередки, центри
театралізованої діяльності, центри розвиваючих ігор, куточки СХД;
- фізкультурно-музична зала;
- медичний кабінет.
Для всебічного розвитку дошкільників на території ДНЗ «Яблунька»
розташовані ігрові майданчики з тіньовими навісами, спортивний майданчик,
майданчик для навчання дітей правил дорожнього руху, велосипедний майданчик.
Заклад оснащений пожежною сигналізацією та очисними спорудами, є
скважина, твердопаливні котли, які встановлені в топковій на території закладу.
На тереторія закладу є плодовий сад декоративні дерева та кущі, розарій,
клумби, город «Зелена аптека».
Іграшки, посібники, канцтовари придбані за рахунок бюджетних та
спонсорських коштів.
За рахунок бюджетних асигнувань у 2019-2020 навчальному році було
покращено стан матеріально-технічної бази закладу, шляхом придбання таких
матеріальних цінностей:
- м’ясорубка - 12 000 грн;
- глибинний насос для скважини - 16 000 грн;
- фарба фасадна та фарба для фарбування ігрового обладнання - 15 000 грн;
- спортивний інвентар (самокати, м’ячі, обручі, гімнастичні палиці, тунелі) 7 200 грн;
- м’який інвентар (подушки і наволочки) - 12 000 грн;
- миючі та дезинфікуючі засоби - 10 000 грн;
- посуд - 2000 грн;
- матеріали для проведення внутрішніх поточних ремонтних робіт (плитка
кахельна на харчоблок і в тамбори, змішувач на харчоблок, фарба на водній основі
тощо.) - 3500 грн.;
- плитка цокольна та плитка для внутрішнього оздоблення приміщень - 2000
грн.
- дрова на опалювальний сезон - 41 000 грн.
- періодичні видання - 6000 грн.
Всього у 2019 рік було використано 126 700 грн, без врахування вартості
енергоносіїв, вартості обслуговування системи очисних споруд та пожежної
сигналізації.

