
Інформація 

про роботу КЗ «Східненського ясел-садка Білозерського району 

Херсонської області» станом на 25.04.2019 рік 

       КЗ « Східненський ясла-садок» у 2018-2019 навчальному році працює 

згідно відповідних нормативних документів та чинних освітніх програм. 

         Навчальний процес проводиться згідно плану роботи ЗДО, розкладу 

занять та режиму роботи закладу. Протягом навчального року в яслах-садку 

було проведено планові перевірки комісією з представниками сектору освіти та 

гуманітарного розвитку Музиківської ОТГ та спеціалістами 

Держпродспоживслужби.  

      У 2019 році в яслах – садку випускається до 1 класу, 13 вихованців, які 

протягом навчального року були забезпечені всім наочним приладдям та 

робочими зошитами для дошкільників. 

    Організація харчування дітей проходить на належному рівні згідно всіх 

вимог законодавства. Аналіз виконання норм харчування дітей з січня 2019  по 

квітень року становить – 93% , вартість харчування 40 грн. на день на одну 

дитину. Продукти харчування завозяться  1 раз на тиждень, продукти всі 

високої якості та з відповідними документами.  

    З 01.06.2019 р. по 31.08.2019р. в яслах – садку розпочинається літній 

оздоровчий період. Вартість харчування збільшується на 10 % до раціону 

додаються соки, фрукти, свіжі сезонні овочі. По підготовці до літнього 

оздоровлення виконано такі заходи: 

- Оновлено посуд на харчоблоці; 

- Придбано нові столики для І різновікової групи; 

- Забезпечено заклад миючими та дезінфікуючими засобами, 

медикаментами; 

- Оновлено спецодяг працівників закладу; 

- Придбано нові рушники та наматрацники; 

- Всі працівники своєчасно пройшли медичний огляд; 

- Взято проби піску, ґрунту та води на лабораторне дослідження; 

- Встановлено тіньовий навіс. « По бюджету участі» 

- Придбано фарбу для пофарбування споруд на ігровому майданчику; 

- Придбано нові пісочниці з кришками. 

У 2018 році значно покращується матеріально технічна база ясел-садка та 

покращується організація харчування дітей в ЗДО завдяки шефській та 

благодій допомозі, а саме було надано: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація 

про надання благодійної допомоги в КЗ «Східненський ясла – садок»  

за 2018 рік 

№ 
з/п 

П.І.Б. шефа Назва допомоги Коли 
надано 

Кільк
ість 

На суму 

 

 

 

1. 

 

 

 

ПАТ 

«Чорнобаївське» 

 

Яйця  Протягом І 

півріччя 

2018р. 

1800 

шт. 

2300.00 

 
  

2.  Біогазовий завод 

Директор  

Савчак Р.І.  

Комп’ютер б/у березень  1 шт. 2000.00  

3.  

ПАТ 

«Чорнобаївське» 

 

яйця  Протягом ІІ 

півріччя 

2018р. 

1500 

шт. 

1593.00 

4. Організація 

ярмарок 

пісочниці Жовтень 

2018 

2 5600.00 

5. Біогазовий завод 

Директор  

Савчак Р.І  

Пральна машина вересень 1 10999.00 

6. Когай А.М. капуста Грудень 

2018 

24 кг. 120.00 

7. ПП 

Кардашевський 

О.Л. 

ваги 

 

листопад 1 580.00 

 
Всього:    23 193.00 

 

 

 

 

 

 

25.04.2019 р.                                                   Завідувач ясел-садка Шкурупій Т.А. 


