
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

ДНЗ «Берізка» с.Хацьки 

 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки 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.  

Територія закладу та його будівлі відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по 

всьому периметру та відділений огорожею господарський двір, на території якого знаходяться: 

газова котельня, харчоблок, башта Рожновського, господарські споруди, погріб для зберігання 

овочів та каналізаційна система.  

Кожна група має окремий ізольований майданчик з тіньовими навісами та зеленими 

насадженнями, на яких встановлені пісочниці, гойдалки, гірки та інше обладнання. Для виконання 

завдань фізичного розвитку дошкільнят облаштовано спортивний майданчик та плескальний 

басейн, естетично оформлені квітники, куточки лісу та лікарських рослин, фруктовий сад 

розміщений по всій території. 

Приміщення дошкільного закладу має затишний та естетичний вигляд. Цього року був 

проведений капітальний ремонт даху групових приміщень, встановлена система водовідведення, 

блискавкозахисту, заземлення, примусова вентиляція санвузлів та медичного кабінету, відбулася 

ревізія системи водопостачання, опалювання та каналізаційної систем. 

У дошкільному закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість 

вогнегасників, встановлено цього року система оповіщення та пожежної сигналізації та лампи 

«Вихід» на усіх пожежних виходах (3шт). 

Усі приміщення груп відповідають санітарно-гігієнічним нормам. У групах є технічні засоби 

навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання, м’який інвентар. У групових приміщеннях 

створено предметно-ігрове середовище, що відповідає віку дітей та сучасним вимогам необхідним 

для організації життєдіяльності дітей. Також наявні ігрові локації, різноманітні навчально–

розвивальні посібники та іграшки. Іграшки, посібники, канцтовари придбані за рахунок бюджетних 

та спонсорських коштів. Кожна група має окремий пожежний вихід, спальню, санвузол, буфетну та 

роздягальню. 

Заклад має просторий спортивно-музичний зал, медичний кабінет, в кабінеті завідувача 

обладнаний методичний куточок та куточок практичного психолога. 

Приміщення харчоблоку, забезпечене необхідним кухонним посудом, технологічним та 

холодильним обладнанням. 

За рахунок бюджетних асигнувань у 2019-2020 навчальному році було покращено стан 

матеріально-технічної бази закладу, шляхом придбання таких матеріальних цінностей: 

 - стіл із нержавіючої сталі для харчоблока – 3610 грн; 

 - принтер кольоровий – 7200 грн; 

 - фарба для фарбування ігрового обладнання – 6230 грн; 

 - лінолеум – 55870 грн; 

 - м’який інвентар (дитячі рушнички, 60 шт.) – 2020  грн;  

- миючі та дезинфікуючі засоби – 9900  грн; 

 - посуд – 7840 грн;  

- обої 19450 грн; 

- канцтовари, фарба для пинтера, плівка для ламінування – 13650 грн; 

- інвентар для обслуговуючого персоналу – 5200 грн; 

- електрообладнання – 1300 грн; 

- вогнегасники – 1450 грн; 

- бензин для косіння та заправки генератора – 2880 грн; 

- мийки для миття посуду (нержавіюча сталь, 9 шт.) – 21700 грн; 

- сантехніка – 1530 грн; 

-будівельні матеріали - 14240 грн; 

Всього у 2019 – 2020 навчальному році було використано 174070 грн, без врахування вартості 

капітального ремонту встановлення пожежної сигналізації, та заміни даху у ДНЗ «Берізка». 


