
                                                                                                                Проєкт рішення 

Від 15.09.2022 р.                                                                    № 208 

Про роботу закладів дошкільної освіти  

м.Бурштина 

 

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

рішення виконавчого комітету від 29.07.2022 р. № 137 «Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2022 року», заслухавши та обговоривши 

інформацію директорів закладів дошкільної освіти, начальника відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради Іванни Томин, виконком міської ради 

вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти і науки Іванни Томин та директорів ЗДО про 

роботу закладів дошкільної освіти м. Бурштина 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ Марія Яцик 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Фінансовий відділ   _______________ 

 

Керуючий справами виконкому  ________________ Надія Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація 

про роботу закладів дошкільної освіти  

м.Бурштина 

 

Бурштинський заклад дошкільної освіти №1 «Веселка». 

Проектна потужність ЗДО –35 місць. Заклад розміщений у двох будівлях: 

вул. Бандери, 56; вул. Торгова,2. Режим роботи закладу 10,5 годин, з 07:30 до 18:00. 

 Фактична мережа на 2022-2023 навчальний рік складає 2 групи з кількістю 

вихованців –35. Кількість педагогічних працівників - 6, обслуговуючого персоналу – 16. 

Пріоритетний напрям роботи ЗДО у 2021-2022 навчальному році – «Формування у 

дошкільників основ безпечної поведінки в довкіллі та свідомого ставлення до власного 

здоров’я». 

Заклад освіти працює за програмами «Впевнений старт» та «Українське дошкілля». 

У закладі протягом 2021-2022 н.р. функціонували гуртки «Умілі ручки» та «Весела 

англійська». 

Протягом 2021-2022 н.р. в закладі освіти здійснено: 

- встановлення огорожі; 

- залито бетонні доріжки навколо будівлі; 

- встановлено телевізори у двох групах; 

- придбано ноутбук, принтер; 

- частково поновлено інвентар харчоблоку; 

- ремонт трубопроводу; 

- ремонт електропостачання у будівлі по вул. Бандери, 56; 

- фарбування спортивних та ігрових споруд. 

 

Проблемні питання, які необхідно вирішити у 2022-2023 н.р.: 

- вирішити проблему з системою опалення в приміщенні по вул. Торговій,2; 

- замінити сантехнічне обладнання в туалетах двох груп (бачки, змішувачі); 

- придбати 2 пісочниці; 

- здійснити капітальний ремонт приміщення по вул. Торговій,2 

- придбати 45 матраців для двох груп; 

- придбати 25 дитячих ковдр; 

- придбати холодильник для харчоблоку; 

- придбати для харчоблоку міксер, блендер, систему очищення води, духову шафу, 

електромясорубку; 

- придбати посуд для дітей на групи. 

 

Бурштинський заклад дошкільної освіти №2 «Берізка». 

Проектна потужність ЗДО – 135 місць. Фактична мережа на 2022-2023 навчальний рік 

складає 7 груп з кількістю вихованців – 162. Кількість педагогічних працівників - 19, 

обслуговуючого персоналу – 22. 

Заклад працює за освітньою програмою «Українське дошкілля». Заклад дошкільної 

освіти організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-

оздоровчий, пізнавальний. 

Протягом навчального року в закладі працював творчий гурток «Умілі рученята» 

(керівник Парандій М.І.) за парціальною програмою художньо-естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку «Радість творчості»  (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.). 

Перелік проблемних питань,які потрібно вирішити у новому навчальному році 

1. Обладнати ресурсну кімнату, призначену  для розвитку дитини з ООП; 



2. Закупити нову комп’ютерну техніку в зв’язку із зношеністю використовуваної. 

3. Капітальний ремонт будинку:  

- укріплення фундаменту; 

- утеплення стін; 

- фарбування стін; 

- часткова заміна дерева на даху; 

- покриття даху металочерепицею 

- ремонт павільйонів (8 шт.) на ігрових майданчиках. 

4. Встановлення відливів по всій території. 

5. Прокладення бруківки  на всій території (з центральної, тильної бокових сторін 

закладу та між майданчиками). 

6. Капітальний ремонт груп, сходових кліток правого і лівого крила. 

7. Усунення аварійної ситуації, обвалу стелі з вагонки у групі «Казка». Монтаж 

стелі із гіпсокартону. Шпаклювання, фарбування. 

8. Чистка ринв і труб від заторів з бруду і опалого листя. 

9. Видалення 20 фруктових дерев, 10 лип і берізок на території. 

10. Виділення коштів на  

- аварійні роботи при потребі заміни зливної арматури для бачків унітазів 

(7 шт.), шлангів холодної води (7 шт.), шлангів гарячої води (7 шт.), змішувачів (5 шт.), гофр 

для унітазів (5 шт.), кранів ø 15, ø25 (5 шт.); 

- придбання господарських товарів (граблі (2 шт.), лопати (2 шт.), відро (10 шт.), 

швабри (4 шт.), господарські віники для двірників (2 шт.), лопати для прибирання снігу (2 

шт.); 

- меблеву стінку ( 4м.) та килимові доріжки (5м.) 

- вагу та ростомір для роботи медсестри з дітьми; 

- пароконвектомат; 

- фарба для фарбування споруд на ігрових майданчиках, павільйонів. 

 

Бурштинський заклад дошкільної освіти №3 «Світлячок». 

Заклад освіти розпочав свою діяльність у 1965 році. Проектна потужність ЗДО – 115 

місць. Фактична мережа на 2022-2023 навчальний рік складає 6 груп з кількістю вихованців – 

138. Кількість педагогічних працівників - 17, обслуговуючого персоналу – 20. 

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і 

відповідає їх віковим особливостям. Для занять створено всі умови, обладнані спеціальні 

приміщення, зокрема:  

- музично-фізкультурна зала; 

- педагогічний кабінет; 

- кабінет практичного психолога; 

- медичний кабінет з ізолятором; 

- фізкультурний та прогулянковий майданчики. 

Заклад працює за освітніми програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений 

старт». Пріоритетний напрям діяльності визначений Базовим компонентом дошкільної 

освіти. ЗДО продовжує роботу щодо створення й підтримки сучасного освітнього простору, 

сприятливого для розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової 

української школи та реалізації індивідуальних потреб кожної дитини. 

У закладі освіти проводилась гурткова робота фізкультурно-оздоровчого спрямування 

«Маленькі акробати». 

З метою безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги у ЗДО було 

облаштовано підвальне приміщення (залито бетонною стяжкою підлогу та проведено 

електричне освітлення). 

Проблемні питання, які необхідно вирішити у 2022-2023 н.р.: 

- придбати холодильник, кип’ятильний бак, електром’ясорубку для харчоблоку; 



- встановити тепловий лічильник; 

- провести ревізію електропостачання; 

- провести капітальний ремонт групових приміщень; 

- замінити огорожу навколо території ЗДО – 250 погонних метрів; 

- провести реконструкцію веранд (3 шт.); 

- викласти бетонною бруківкою доріжки; 

- здійснити ремонт фасаду та даху будівлі; 

- придбати кольоровий лазерний принтер для забезпечення навчально-виховного 

розвитку дітей; 

- забезпечити середовище для роботи з дітьми інклюзивної групи. 

 

Бурштинський заклад дошкільної освіти №6 «Пролісок». 

Заклад розпочав функціонування з 1971 року. 

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи 

закладу 10,5 годин: з 7.15 до 17.45 

Проектна потужність ЗДО – 115 місць. Фактична мережа на 2022-2023 навчальний рік 

складає 6 груп з кількістю вихованців – 130. Кількість педагогічних працівників - 18, 

обслуговуючого персоналу – 18. 

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО «Пролісок» у 2021-2022 

навчальному році визначався освітньою програмою «Українське дошкілля» та навчальною 

програмою «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських 

цінностях». Поряд з тим ЗДО використовує інноваційні технології: розвивальні ігри 

Воскобовича, Кюїзенера, Дьєнеша, технологію Н.Гавриш, дослідницько-пошукову 

діяльність, LEGO-конструювання. 

У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив поглиблено працював над 

розв’язанням проблемного питання: «Формування соціально-громадянської компетентності 

дітей дошкільного віку». Освітня діяльність педагогічного колективу ЗДО була спрямована 

на виховання творчої, всебічно розвиненої особистості,  зміцнення і збереження фізичного і 

психічного здоров’я дітей. 

Згідно з річним планом роботи у листопаді 2021 року було проведено  тематичне 

вивчення стану роботи з  організації освітнього предметно-розвивального середовища в ЗДО. 

Вивчення показало, що робота з даного питання проводиться відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля» (освітня лінія «Гра 

дитини»).   

Педагоги організували освітнє предметно-розвивальне середовище згідно сучасних 

вимог. Предметно–ігрове середовище в групах є змістовно-насиченим, готовим до 

трансформації, багатофункціональним, варіативним, доступним, безпечним. 

В групі раннього віку «Колобок» та  молодших групах «Віночок», «Сонечко» 

педагоги обладнали осередки сенсорно–пізнавального розвитку, сюжетно-рольової гри. В 

осередках розвивальних ігор є настільно-дидактичні ігри, розвивальні килимки, будівельний 

матеріал тощо. Предмети та іграшки розміщені таким чином, щоб діти могли вільно 

користуватися всім, що їм цікаве, пізнавати та досліджувати світ. 

Вихователі середньої групи «Ромашка», старших груп «Калинонька», «Метелики» 

приділили значну увагу створенню сучасних осередків предметно-ігрової діяльності в 

групах. Просторове предметно-розвивальне середовище облаштували так, щоб воно 

спонукало дітей до різних видів діяльності – гри, конструювання, сприяло розвиткові 

самостійної пізнавальної активності, забезпечувало оптимальний руховий режим. Заслуговує 

на увагу облаштований в групах народознавчий осередок, осередок сюжетно-рольової гри 

(«Перукарня», «Магазин», «Лікарня», «Кухня»), еколого-природознавчий осередок, куточок 

розвивальних ігор, осередок для самостійної художньої діяльності.  У всіх вікових групах 

облаштовані осередки театралізованої діяльності. 



У групах створені умови для залучення вихованців до посильної праці. Підібрано 

необхідне обладнання, інструменти для праці в куточку природи, господарсько-побутової 

праці, художньої праці, праці на ділянці закладу. Обладнані в групах куточки чергування, 

осередки трудового виховання. 

Організована робота хореографічного гуртка   (керівник Пипчак І.М.). Основне 

завдання гурткової роботи – дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти 

розвитку музикальності, почуття ритму, формуванню основних рухових навичок. 

З метою оновлення змісту, забезпечення дітей якісною освітою в практику роботи 

впроваджуються інноваційні технології: технологія мнемотехніки (вихователі М.Москва, 

Л.Ковальська), логічні блоки Дьєнеша (вихователь С.Деренюк), «Пальчиковий ігротренінг» 

(вихователь Х.Ковальська). «Театр фізичного виховання» М.Єфименка (інструктор з 

фізвиховання Л.Тимків), «ТРВЗ» Г.Альтшулера (вихователь С.Борис), технологія Карла 

Орфа (муз.керівник О.Гетьман), методика М.Демчук «Використання нетрадиційних технік 

на заняттях зображувальної діяльності» (вихователь М.Москва), педагогічні ідеї 

В.Сухомлинського (вихователі Є.Коваль, О.Вишинська), казкотерапія, музикотерапія, 

інноваційні оздоровчі технології.  Приділяється увага кращим здобуткам науки і практики. 

У 2021-2022 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов 

перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо-виховного процесу. 

За кошти місцевого бюджету було відремонтовано частину тепломережі на суму 

20000 грн. 

Підготовлений проект на заміну огорожі та укладання бруківки на території закладу. 

Сума проекту складає 1 млн 600 тис грн. 

Батьківська спільнота залишається головним спонсором створення затишку та 

розвивального середовища для своїх малят. 

Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у 

відповідну документацію та відображається на інформаційному стенді для батьків. 

За допомогою батьківських благодійних внесків на 3 групах було замінено освітлення 

на енергозберігаюче, частково оновлена постільна білизна, виконувалися поточні ремонтні 

роботи. А також спільно з депутатами Бурштинської міської ради було придбано музичний 

центр.  

Загальна благодійна сума складає 20 000 грн. 

Для покращення роботи нашого освітнього закладу та підвищення якості знань 

вихованців, необхідно зробити наступне: 

- обладнати сенсорну кімнату, яка б забезпечила повноцінне надання 

корекційних послуг для дітей; 

- відповідно до вимог НАССР необхідно обладнати харчоблок (придбати 

пароконвектомат, блендери, м’ясорубку, духові шафи); 

- проблема освітлення залишається (замінити світильники на енергозберігаючі 

на харчоблоці, ясельній групі, коридорах, кабінетах); 

- зробити капітальний ремонт коридорів приміщення; 

- утеплити фасад будівлі, провести його ремонт; 

- придбати комп’ютерну техніку; 

- ремонт сантехнічного обладнання (змішувачі, ремкомплекти до унітазів, 

шланги). 

 

З 24.02.2022 року заклади дошкільної освіти Бурштинської ТГ перебували у простої у 

зв’язку з воєнним станом та збройною агресією РФ. З 01.06.2022 року відновлено роботу 

ЗДО№2, з 08.06.2022 р. – ЗДО №3, з 18.07.2022 р. – ЗДО №6. Протягом цього періоду ці 

навчальні заклади працювали в режимі чергових ЗДО. 

З 01.09.2022 року усі ЗДО громади працюють у звичному режимі з врахуванням вимог 

безпеки під час повітряної тривоги. 



Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата): 

- для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (місто) – 

70 %, що складає 28 грн.; 

-  для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (місто) – 

70 %, що складає 31,5 грн.;  

Таким чином, з 01.08.2022 р. вартість харчування на 1 день у закладах дошкільної 

освіти становить: 

- для дітей раннього віку – 40 грн; 

- для дітей дошкільного віку – 45 грн. 

Від оплати за харчування у ЗДО протягом 2021-2022 навчального  року звільнено 139 

дітей пільгових категорій, у т. ч. 21 дитину із сімей учасників АТО, 6 дітей з 

малозабезпечених сімей, 4 дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 5 дітей з особливими 

освітніми потребами, 1 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитину, сім’я якої 

опинилась у складних життєвих обставинах, 1 дитина з сім’ї внутрішньо переміщених осіб, 1 

дитину, яка за станом здоров’я не харчується в ЗДО а також на 50% - 99 дітей з багатодітних 

сімей. 

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. 

Важливим питанням залишається придбання для усіх закладів дошкільної освіти 

комп’ютерів або ноутбуків для управлінської діяльності, оскільки наявний парк 

комп’ютерної техніки не забезпечує належним чином здійснення управлінських процесів у 

ЗДО, зокрема не дозволяє організувати роботу щодо створення електронної черги. 

 

 

Начальник відділу освіти  і науки                                         Іванна Томин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення виконавчого комітету  

«Про роботу закладів дошкільної освіти м.Бурштина» 

 

1. Розробником проєкту рішення є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено на виконання плану роботи виконавчого комітету на друге 

півріччя 2022 р., затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.07.2022 р. № 137.   

 

3. Проєкт рішення розроблено відповідно до рішення виконавчого комітету від 

29.07.2022 р. № 137 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 

друге півріччя 2022 року» 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат місцевого бюджету. 

 

5. Доповідач – Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 

 

 
 

 


