
Матеріально-технічна база 

Грицівський ясла – садок (центр розвитку) – комунальний заклад, тому 

матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання 

адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та 

цільовому використанні. 

Це складний, відповідальний, але й цікавий для нас напрямок роботи. 

Фінансово-господарська діяльність дитсадка  здійснюється згідно кошторису. 

Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із: 

-місцевого бюджету; 

- благодійних та спонсорських надходжень.  

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так 

як на вирішення його потрібні кошти. Всі кошти спрямовуються на 

забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на створення 

комфортних умов для перебування дітей в садочку). 

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування 

групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для 

своїх малят. 

Будівля закладу прийнята в експлуатацію 29 років назад, адміністрація 

разом з колективом працює над підтриманням її у робочому стані та над 

удосконаленням матеріально-технічної бази 

Загальний стан території відповідає санітарно-гігієнічним нормам. На 

території закладу функціонує 4 ігрових майданчики, спортивний майданчик. 

Їх оснащення теж відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та 

естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. Ігрові майданчики 

забезпечені пісочницями, лавами, драбинками для лазіння, гойдалками, 

каруселями, гірками. Обладнання перевіряється на безпеку.  

Територія закладу озеленена. Висаджені фруктові дерева,  квітники, в 

яких безперервно цвітуть квіти.  

Групові кімнати, кабінети обладнані відповідними меблями, 

технічними засобами навчання. Відповідно до вікових особливостей дітей в 

групах обладнано куточки: книги, природи, чергування, національно-

патріотичний, логіко-математичний, сенсорний, пошуково-дослідницької 

діяльності, фізкультурний.  

Наочні посібники та дидактичний матеріал виготовлено руками 

вихователів та придбано за сприяння батьківської громадськості та самих 

працівників. 

За період 2020-2021 навчального року  були проведені такі роботи: 

 Косметичний ремонт в всіх приміщень, спортивного, ігрових 

майданчиків, павільйонів. 

 Пофарбовано двері, підвіконня, сходи. 

 Пофарбовано музично-спортивний зал. 

 Закуплено матеріалів: 

- Фарб та водних фарбових виробів, барвників. 

- Матеріалів для ремонтних робіт водяної, каналізаційної, електричної 



(змішувачі, крани, шланги, арматура до унітазів, електрокабель, 

пластикові труби, коліна, електролампочки, електроавтоматик, гофри, 

розетки, вимикачі).   

 Встановлення бойлера, моно-кранів, рукомийників  та підведення 

гарячої води в ІІ молодшій групі. 

 Встановлення унітазів в старшій групі. 

Залишаються невирішеними проблеми: 

 потребують ремонту асфальтовані доріжки на території закладу; 

 застаріле обладнання на ігрових майданчиках; 

 потреба в оновленні кухонного обладнання; 

 нестача комп’ютерного оснащення. 

 


