
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 28.10.2021 року                                                                                        № 199 

м.Бурштин 

  

Про роботу закладів дошкільної освіти  

на території Бовшівського 

та Задністрянського старостинських округів 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

рішення виконавчого комітету від 24.06.2021 р. № 104 «Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради на друге півріччя 2021 року», заслухавши 

та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради Наталії Тварок, виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти і наукиБурштинської міської ради 

Наталії Тварок про роботу закладів дошкільної освіти на території Бовшівського та 

Задністрянського старостинських округів взяти до уваги (інформація додається). 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  
від 28.10.2021 № 199 

 

Інформація 

про роботу закладів дошкільної освіти  

на території Бовшівського та Задністрянського старостинських округів 

 

Відповідно до наказу відділу освіти і науки від 07.10.2021 р. № 67 з 08.10.2021 по 

12.10.2021 року відділом освіти і науки було здійснено вивчення діяльності ЗДО в с. Бовшеві 

та с. Задністрянському шляхом відвідування закладів освіти та аналізу документації. 

Бовшівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» прийнятий у власність 

Бурштинської міської ради з 01.01.2021 року. Проектна потужність ЗДО –35 місць. Фактична 

мережа ЗДО на 2021-2022 навчальний рік складає 2 групи з кількістю вихованців – 30. 

Кількість педагогічних працівників - 5, обслуговуючого персоналу -  12. 

Кількість дітей пільгових категорій –11 (з них 2 – з малозабезпечених сімей, 1 – дитина 

з числа позбавлених батьківського піклування, 8 – з багатодітних сімей); 

Задністрянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» прийнятий у 

власність Бурштинської міської ради з 01.01.2021 року. Проектна потужність ЗДО – 

115 місць. Фактична мережа ЗДО на 2021-2022 навчальний рік складає 3 групи з кількістю 

вихованців – 48. Кількість педагогічних працівників - 7, обслуговуючого персоналу -  12. 

Кількість дітей пільгових категорій – 14 (з них 2 – діти, батьки яких є учасниками 

бойових дій, 1 – з малозабезпечених сімей, 11 – з багатодітних сімей). 

Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата): 

-  для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (село) – 40 %, що 

складає 10 грн.;  

-  для дошкільних груп (село) – 40 %, що складає 12 грн. 

Постачання продукції та продовольчої сировини здійснюється централізовано по всіх 

ЗДО з відповідними супровідними документами. Кухонні працівники ЗДО в цілому 

дотримуються правил обробки продуктів та технології приготування їжі. Видача готових 

страв здійснюється відповідно до графіка видачі їжі на кожну групу. З метою виявлення 

недоліків виставляються добові проби усіх страв, якими діти харчуються протягом дня. 

В процесі вивчення діяльності ЗДО зафіксовано недовиконання норм харчування, 

зокрема по сиру кисломолочному – 80%, рибі – 81%, м’ясу – 92 %, фруктах – 60%. Загальне 

виконання норм харчування по Задністрянському ЗДО становить 95%. 

В процесі вивчення діяльності ЗДО виявлено низьку фактичну відвідуваність учнів 

(приблизно 65% від затвердженої мережі). Причини: пропуски без поважних причин, 

захворюваність, складна епідемічна ситуація, недостатній температурний режим у ЗДО в 

осінньо-зимовий період. У Задністрянському ЗДО ця проблема існує протягом кількох років, 

теплопостачання закладу забезпечує центральна котельня с.Задністрянське. Температурний 

режим планується підтримувати за рахунок електроконвекторів. Також потребує вирішення 

питання ремонту електромережі. 

Протягом навчального року проведено поточний ремонт приміщень ЗДО, ігрового та 

спортивного обладнання на території Задністрянського ЗДО за рахунок бюджетних коштів та 

благодійних внесків батьків. 

Проблемними питаннями залишаються: 

- Капітальний ремонт даху в Задністрянському ЗДО 

- Реконструкція системи опалення; 

- Ремонт санвузлів 

- Оновлення фасаду 

- Заміна старих вікон на енергозберігаючі 

- Реконструкція плескального басейну в Задністрянському ЗДО 



- Під’єднання Бовшівського ЗДО до централізованого водопостачання 

- Виготовлення  технічної документації на будівлі ЗДО.  

- Встановлення пожежної сигналізації  

- Проведення замірів опору ізоляції, контурів заземлення, забезпечення 

блискавкозахистом; 

- Придбання посуду, газонокосарки, пилотяга, оргтехніки та комп’ютерної техніки. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Надія КИЦЕЛА 

 


