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Інформація про  діяльність дошкільного навчального закладу № 26 «Ласкавушка» станом на 1.06.2017 року 
 

 

1. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу (вказати вагомі результати, досягнуті  за 2016-2017 н.р.), 

пріоритетні напрями роботи закладу. У презентації висвітлити створені умови, здобутки, досягнення, нові знахідки і 

проблеми закладу  у цьому навчальному році (5-7 хвилин, зверніть увагу на питання співбесіди №№ 12, 14, 15). Ваше 

бачення розвитку дошкільного закладу у новому навчальному році. (Надати текст  презентації). 
Протягом 2016 – 2017 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських, обласних, всеукраїнських заходах, з 

метою   розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.  

На серпневій конференції педагогів міста завідувачу дошкільного навчального закладу вручено грамоту від управління освіти і науки Сумської 

міської ради за сумлінну плідну працю, творчий підхід до організації методичної роботи та впровадження сучасних інноваційних технологій у 

педагогічну діяльність. 

У листопаді 2016 року дошкільному навчальному закладу оголошено подяку від управління освіти і науки Сумської міської ради за активну участь 

у І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху» у номінації «Предметно-практичне спрямування». 

З 24 по 26 березня 2017 року педагоги дошкільного закладу взяли участь у Міжнародному Фестивалі освітніх технологій  «Перспектива - Суми 

2017». 

У березні 2017 року авторська розробка, логопедичний зошит для дітей 5,6-ти років які мають заїкання, вчителя-логопеда Ткаченко Л.І.,  зайняла ІІІ 

місце на І (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у 2017 

році.  

У березні 2017 року хореографічний колектив педагогів дошкільного закладу став лауреатом міського огляду-конкурсу художньої самодіяльності 

аматорських колективів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста Суми «Сузір’я талантів» 

У квітні 2017 року дошкільний заклад нагороджено грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте І місце у міському огляді-

конкурсі логопедичних кабінетів дошкільних навчальних закладів. 

У квітні 2017 року дошкільний заклад приймав участь у міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства». Результатом участі стало 

запрошення двох хореографічних колективів на міський гала-концерт присвячений Дню захисту дітей. 

19.04.2017 року у ДНЗ пройшов день відкритих дверей. Всі бажаючі мали можливість познайомитись з дошкільним закладом, роботою педагогів та 

спеціалістів. Садочок відвідали батьки майбутніх та теперішніх вихованців, а також вчителі СШ №30 та методист інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради Ткаченко В.М. 

З 12 по 17 червня 2016 року вихователь-методист Геращенко Н.А. приймала участь у Всеукраїнському проблемному семінарі «Світ дитинства: 

збереження дитячої субкультури та якість освіти» який проходив у місті Запоріжжя. 

24-25 листопада 2016 року вихователь-методист Геращенко Н.А. була слухачем на І Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти». 

11 жовтня 2016 року практичний психолог Будянська О.А. та інструктор з фізичної культури Пархоменко С.Ю. стали слухачами на засідання 

Школи «Педагогіка здоров’я» у форматі науково-практичної  конференції з теми: «Арт-терапевтичні технології як засіб здоров’язбережувальної 

діяльності сучасних закладів освіти». 

17 лютого практичний психолог Будянська О.А., на базі закладу, проводила майстер-клас арттерапевтичних технік малювання на склі у рамках ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін». 

28 квітня 2017 року практичний психолог Будянська О.А., на базі закладу, проводила майстер-клас для практичних психологів дошкільних 

навчальних закладів міста присвячений Всеукраїнському Дню психологів «Арттерапевтичні техніки у роботі практичного психолога». 
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Педагогічний колектив ДНЗ протягом року втілює в практику ефективні навчально – методичні системи, інформаційно – комунікативні технології, 

застосовує нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджує інноваційні форми навчально – виховної роботи, реалізує різноманітні проекти та 

авторські програми. 

На протязі 2016-2017 навчального року вихователі групи «Ласкавушка» активно впроваджують в роботі з дітьми міжнародну програму соціально-

фінансової грамотності дітей від 3до 6 років «Афлатот» та коректурні таблиці Н.Гавриш. Також слід відмітити вихователів груп «Добрі серця», 

«Калинка» та «Ромашка» які активно використовують технології мнемотехніки у роботі з дітьми. 

Інструктор з фізичного виховання Пархоменко С.Ю. на високому рівні веде фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, профілактично-корекційні 

заняття з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та використовує в роботі з дітьми елементи авторської методики оздоровчо-корекційної 

гімнастики «Богатир» СумДУ ім.Макаренко Ю.М.Коржа. Наразі інструктор з фізкультури розпочала вивчення та впровадження в роботу авторської 

програми системи оздоровлення «Хаду» 

Дошкільний заклад співпрацює з  Сумським обласним  інститутом    післядипломної педагогічної освіти, Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А.С.Макаренка, КУ Сумською спеціалізованою школою I ступеня № 30, КУ Сумською спеціалізованою школою I – III ступеня № 10, 

школою I – III ступеня № 8, загальноосвітньою школою I –III ступеня № 19,  Палацом дітей та юнацтва, обласним центром «Здоров`я»,  театром юного 

глядача, краєзнавчим та художнім музеями, станцією юннатів, ДПС, музичною школою № 1,2,  Дитячою бібліотекою №5 ім. О.П.Столбіна. Співпраця із 

соціальними інститутами  дає можливість відчувати і розуміти потреби сьогодення, реагувати на них, вносити корективи у практичну діяльність, 

розширювати можливості додаткових освітніх послуг, залучати до роботи з дітьми спеціалістів - професіоналів, забезпечувати наступність у співпраці. 

Сумський ДНЗ №26 «Ласкавушка» тісно співпрацює з волонтерськими центрами розташованими по вул. Супруна, 15 (координатор Євтушенко 

Галина Михайлівна) та в ЗОШ №3 (координатор Андріяшева Валентина). 

Силами батьків, вихованців та колективу ДНЗ не одноразово проводилися благодійні акції присвячені підтримці воїнів АТО. Під час акцій було 

зібрано благодійні кошти для поранених, які перебувають на лікуванні в шпиталях, виготовлені вітальні листівки, сувеніри, плакати, газети з 

привітаннями та побажаннями до свят. На урочистостях до Дня захисника Вітчизни  14 жовтня були присутні батьки - воїни АТО, які перебувають в зоні 

активних бойових дій. Також всі співробітники, батьки і вихованці приєдналися до вітання наших захисників з Великоднем, передавали паски, листівки 

та поробки. 

Ще однією доброю справою стала підтримка дітей-сиріт Ульянівського дитячого будинку, Білопільський район Сумської області. Силами 

працівників та батьків вихованців була зібрана допомога: дитяча література та іграшки та передано дітям. 

Група «Ромашка» на чолі з вихователем Корнієнко Н.В. постійно приймають активну участь у житті дітей гематологічного відділення дитячої 

міської лікарні. Передають їм вітання зі святами у вигляді власноруч виготовлених листівок з побажаннями, проводять благодійні акції в підтримку 

хворих дітей. 

За 2016-2017 навчальний рік були надруковані у навчально-методичний посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

роботі дошкільного навчального закладу» увійшла стаття вихователя-методиста Геращенко Н.А. з досвіду роботи ДНЗ «Сайт, як сучасне інформаційне 

забезпечення освітнього процесу дошкільного навчального закладу» та стаття вчителя логопеда Ткаченко Л.І. «Використання ігор з піском у корекційній 

роботі з дітьми із заїканням» яка увійшла у збірку матеріалів V Всеукраїнської заочної науково-прктичної конференції 

Одним з пріоритетів залишається устаткування групових приміщень засобами ІКТ технологій (мультимедійні дошки, мультимедійні проектори, 

ноутбуки, цифрове телекомунікаційне обладнання).  

В дошкільному закладі постійно ведеться робота по організації зустрічей адміністрації, педагогічних працівників, медичного персоналу ДНЗ  з 

батьками з метою підвищення психолого – педагогічної культури батьків, співпраця ДНЗ і початкової ланки з метою наступності дошкільної освіти та 

початкової ланки. Охоплено дітей  п’ятирічного віку  дошкільним вихованням на 100%.  Педагогами ДНЗ проводиться педагогічно-просвітницька робота 

серед населення мікрорайону з метою залучення дітей у дошкільний навчальний заклад. На високому рівні проводиться робота груп короткотривалого 

перебування дітей, групи «Разом з мамою». На достатньому рівні забезпечено роботу батьківського клубу «Успішні батьки». Оновлено  розвивальне 
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предметно-ігрове середовище  ігровим, дидактичним матеріалом. Частково забезпечено ДНЗ комп’ютерною технікою, мультемедійною аппаратурою, 

телекомунікативною технікою. 

Щорічно заклад забезпечує підвищення професійних і особистісних якостей педагогів ДНЗ. У 2016-2017 навчальному році підвищили свій рівень  

кваліфікації  при ОІППО -7 чоловік, пройшли атестацію – 13 чол.  

У 2016-2017 навчальному році ДНЗ продовжив працювати за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та іншими варіативними 

програмами.  

Дошкільний заклад забезпечує диференційований підхід в навчально-виховній діяльності з метою розвитку особистості, гуртковою роботою: 

англійська мова, хореографія, ляльковий театр «Рукавичка», театр «Радість», гра на музичних інструментах за методикою Л.Шулятьєвої, оркестр за 

системою К.Орфа. 

 

Бачення розвитку дошкільного закладу у новому навчальному році. 

1. Освоєння і впровадження нових технологій, методик виховання та освіти дошкільнят, через оновлення розвивального освітнього середовища ДНЗ, 

що сприятиме самореалізації дитини в різних видах діяльності, а саме вивчення та впровадження в навчально-виховну діяльність програми соціально-

економічного виховання  дітей «Афлотот». Вивчення програми Сталого розвитку. Впровадження інтелектуальних карток Н.Гавриш. Оптимізація освітнього 

процесу за допомогою мнемотехніки як сучасної технології ефективного засвоєння нової інформації. 

2. Розвиток системи управління ДНЗ на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільним закладом. 

3. Підвищення компетентності педагогів у галузі застосування інноваційних технологій. 

4. Впровадження інформаційних технологій в освітній процес. 

 

2. Участь в інвестиційних  міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських проектах (указати повну назву проекту та 

формат участі). Окремо виділити навчальні та виховні проекти. Результати. 
Не приймали участь 

 

3. Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради  від 23 грудня 2014 р. « Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян», надати звіт про виконану роботу за питаннями: 
Робота із зверненнями громадян проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом 

Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішенням 

колегії управління освіти і науки Сумської міської ради  від 23 грудня 2014 р. « Про підсумки роботи зі зверненнями громадян»   іншими нормативно – 

правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян. 

Забезпечено безперебійний та регулярний особистий прийом громадян відповідно до затверджених графіків прийому: щоденно з 15.00 до 17.00, 

ведеться книга прийому громадян. 

Постійно практикується ведення розділу на веб-сайті закладу «У разі виникнення запитань звертайтесь» для розгляду звернень громадян. 

З початку навчального року зареєстровано 34 звернення громадян з питань влаштування дітей та урегулювання конфліктних ситуацій між дітьми. Всі 

питання вирішені позитивно. Батьки групи «Ромашка» звертались із письмовими і усними зверненнями з питань залишення їх дітей 6-річного віку в 

групі «Ромашка» з їхнім вихователем в той час, коли їм пропонувалась спеціально сформована група дітей старшого дошкільного віку. З цим питанням 

батьки звертались і до начальника управління освіти. Прохання батьків було задоволене. Діти 6-річного  віку залишились зі своїм вихователем 

(Корнієнко Н.В.) в групі молодшого дошкільного віку «Ромашка». Слід відмітити, що було декілька усних і письмових скарг від батьків молодшої групи 
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«Ромашка» на вихователя Корнієнко Н.В. Так, скарга Шемет Д.С.  від 06.09.2016 року полягала в тому, що даний вихователь  вимагала, щоб дитину 

приводили у групу 0 9:00 і забирали через годину. Надходили також скарги Солохіної Н.М. від 13.09.2016 року, Волосовець І.В. від 15.09.2016 року, 

усної скарги мами Закорко Д. про недоброзичливе відношення вихователя Корнієнко Н.В. до дітей. Ці ж мами звернулися з проханням перевести їх дітей 

до іншої групи. Діти Солохін Р., Волосовець І. на прохання батьків були переведені в інші групи. Закорко Д. вибув в інший дошкільний заклад. 

Вихователю Корнієнко Н.В. було оголошено догану. 

 

 

4. Дієвість Інтернет - сайту, блогу в закладі, частота оновлення. Участь у конкурсі на кращий Інтернет-сайт і її 

результативність за останні роки. Забезпечення комп’ютерною, мультимедійною технікою. Вміння володіти комп’ютером 

керівника і працівників закладу. Висвітлення роботи у соціальній мережі. Адреси всіх блогів та сайтів (власних електронних 

ресурсів) педагогів закладу. 
• Інтернет – сайт ДНЗ дієвий, інформація постійно оновлюється. ДНЗ можна знайти у соціальних мережах: Facebook  facebook.com/laskavushka, 

вилучені із мереж Одноклассники http://ok.ru/sumskydnz26, в контакте –  vk.com/laskavushka 

• Забезпечення закладу комп’ютерною, мультимедійною технікою - 70% 

• Володіння комп’ютером керівництвом – на високому рівні. Володіння працівників комп’ютерною технікою забезпечено – 80%. 

        5.  Інформація про набір і випуск дітей у ДНЗ на 1.06.2017 р.: 
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http://www.vk.com/laskavushka
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 6. План комплектації груп та дітей ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік за віковими категоріями (кількість груп раннього 

віку, молодших, середніх, старших, підготовчих, різновікові, із них груп компенсуючого типу (вказати вік),  

короткотривалого перебування, сімейних, адаптаційних, соціального патронату та інші (вказати яких), наявність 

спарених груп та в них дітей):  
 

Всього Ранній 

вік 

Молодша Середня Старша  Різновікові, 

родинні 

Короткотр  

Прогулянк 

Підготовчі Спеціальні 

 

Із них 

логопедичні 

(вказати середні  

чи старші) 

Санаторні Режим 

 роботи 

с. – середні, ст. - 

старші 

яслі сад  12 год цілод 

груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей груп дітей         

16 425 3 65 4 120 3 97 5 131 - - 1 12 - - - - 2 (ст.) 23 - - - - 1 36 - - 

 

 

7.    Результативність і перспективи роботи груп компенсуючого типу. Перспективи  відкриття інклюзивних груп. 
 

Рік 

випуску 

К-ть дітей 

в лог. 

групах 

з них випущено 

вибули продовження з чистим 

мовленням 

з покращеним 

мовленням 

2015 28 11 (39,3%) 1 (3,6%) 10 16 (57,1%) 

2016 27 15 (55,6%) 5 (18,5%) 20 7 (25,9%) 
 

 

8. Відвідування дітьми  всіх вікових груп у закладі: кількість дітей за списком, кількість дітей, які фактично відвідують    

ДНЗ; % відвідування. Вказати основні причини не відвідування  дітьми ДНЗ.  
        
Вересень  Жовтень Листопад  Грудень  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень %  

за рік Списк

овий 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % Сп. 

склад 

Факт % 

447 278 62,2 447 311 69,6 448 294 65,6 447 239 53,5 447 276 61,7 448 311 69,4 450 284 63,1 454 282 62,1 450 320 71,1 64,2 

 

Основні причини невідвідування : карантини, сімейні обставини, оздоровчий період, хвороби. 

 

 

 

 

 

Кількість груп 

набирається в 

2017 році 

Кількість дітей  

( ЗПР-  

ФФНМ -) 

2 Заїкання – 10 

ЗНМ – 9 

ФФНМ – 4  
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9. Стан фізкультурно - оздоровчої роботи в закладі, здобутки і недоліки. Аналіз  стану  здоров’я дітей (захворюваність 

дітей (днів на 1 дитину) на 01.06. у 2016, 2017 роках, групи здоров’я,  фізкультурні групи, засвоєння основних рухів дітьми, 

виявлення ослаблених і часто хворіючих дітей), кількість дітей, які знаходяться на диспансерному обліку,  дитячий 

травматизм.  
Аналіз стану здоров’я  на 01.06.2016р. – 0,85 дн.; 11,09 дн.  за 9 міс. з 01.09.2015 по 05.2016 

Аналіз стану здоров’я  на 01.06.2017р. – 0,74 дн.; 6.72 дн. за 9 міс. з 01.09.2016 по 05.2017 

 

Всього дітей  - 447  

    Групи здоров’я:           I  - 155 чол. 

                                        II – 290 чол. 

                                        III – 2 чол. 

Фізкультурні групи:  основна   -  443  чол. 

                                    підготовча - 3 чол. 

                                    спеціальна -   1 чол. 

Фізичний розвиток: нормальний –     445 чол. 

                                   з відхиленням -  2 чол.  (надмірна вага - 1 чол., недостача ваги - 1чол.) 

Засвоєння основних рухів дітьми: всього обстежено  - 152 чол. 

                                                           високий рівень       - 21 чол. (14%) 

                                                           середній рівень      - 126 чол.(83%) 

                                                           низький рівень       -  5 чол. (3 %) 

Часто хворіючи діти     -  28 чол. 

На диспансерному обліку  - всього  51 чол. 

 
 9.1  Дитячий травматизм 

Дитячий травматизм на 01.06.2017 року 

кількість випадків Вдома У ДНЗ (вказати чи оформлені 

акти, звіти згідно з вимогами) 

20 19 1 

Акт№1  від20.04.2017 
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10. Готовність дітей до навчання в школі: фізична, психологічна, соціальна, інтелектуальна (згідно з проведеним 

тестуванням, моніторингом). Вказати кількість дітей старшого дошкільного віку, скільки випускаються із закладу, 

скільки залишається і причини. 

10.1.Готовність дітей до навчання в школі: (цифрові показники). 

 

Готовність 

дітей до навчання в школі 

за  2016-2017 н.р 

Фізична 

 

Психологічна  Соціальна Інтелектуальна  

Допущено до 

тестування 

Не здали  обстежено готові не готові 

(причини.) 

обстежено готові не готові 

(причини.) 

обстежено готові не готові 

(причини.) 

132 - 132 132 - 132 132 - 132 132 - 

 

10.2. Дані про дітей 6 – річного віку 
 

Дані про дітей старшого дошкільного віку  

Всього дітей, яким на 

01.09.2017 року 

виповнюється 6 років  

Ідуть  до школи 

(окремо 5, 6 і  

7 років) 

Залишається 

 6 – річок у ДНЗ 
Причини  

 

104 5р. – 6 

6р. – 98 

7р. – 28   

6 4 – довідка за станом здоров’я 

2 – ПМПК 

 

      

 11. Підготовка до оздоровлення дітей влітку. Вказати кількість  дітей, які  планується оздоровити щомісячно. Описати 

підготовчу роботу. 
        

Скільки дітей 

планується оздоровити 

в ДНЗ  

Форми оздоровлення, виховні заходи Підготовча робота 

 

Червень - 190 

Липень - 100 

Серпень - 100 

 

Проведення ранкового прийому, ранкової 

гімнастики, фізкультурних занять, розваг і свят на 

вулиці, а також проведення інших занять  на 

свіжому повітрі. 

Організація денного сну в умовах широкого 

Перевірити на міцність кріплення спортивного та ігрового 

обладнання з послідуючим складанням акту.  

Провести  ремонт павільйонів, ігрового і спортивного 

обладнання на ігрових, спортивному майданчиках, пофарбувати 

обладнання, при можливості виготовити нове. 
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Разом: 390 

доступу свіжого повітря. 

Ходіння босоніж по траві, піску, доріжці 

«Здоров’я». 

Загартування  сонцем, повітрям, водою. 

Виховання культурно – гігієнічних навичок. 

Бесіди «Сонце, повітря, вода – основні фактори 

оздоровлення». 

Тематичні дні, конкурси,свята та розваги:  

• «Міжнародний день захисту дітей» 

• «День святої Трійці» 

• «Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища» 

• «Веселі перегони» 

• День конституції України 

• Івана Купала 

• Яблуневий спас 

• День родини 

• День державного Прапора України 

• День незалежності України і інше 

Завести пісок, замінити його, обладнати пісочниці кришками. 

Поповнити обладнання для загартовуючих процедур (масажні 

доріжки, лійки, підставки тощо). 

Придбати надувні басейни великих розмірів для проведення 

загортовуючих процедур, ігор з водою. 

Придбати іграшки для організації і  проведення різноманітних 

ігор (сюжетно-рольових, дидактичних, ігор з піском і водою) на 

ігрових майданчиках. Забезпечити розвивальне, предметно-

ігрове середовище в групових приміщеннях, на ігрових 

майданчиках, створити умови для забезпечення активного 

рухового режиму. 

Провести озеленення території, ігрових майданчиків, висадити 

квіти.    

Підготувати городи, квітники, куточок лісу для праці в них дітей 

влітку. 

Виготовити нестандартне спортивне обладнання для активізації 

рухової активності дітей на свіжому повітрі. Облаштувати ігрові 

майданчики нетрадиційним спортивним, ігровим обладнанням. 

Скласти перспективне меню на літній оздоровчий період, 

забезпечити збалансований, вітамінізірованний раціон 

харчування. 

Укласти угоди з спонсорами про надання допомоги на 

постачання свіжих овочів , фруктів, соків і надання транспорту 

для проведення  екскурсій з дітьми. 

Розробити маршрути прогулянок та екскурсій з урахуванням 

розташування ДНЗ, методичні рекомендації до їх проведення. 

Розробити систему екологічних проектів для роботи з дітьми в 

літній оздоровчий період.   

Розробити систему маршрутів туристичних походів з 

використанням  фізкультурно-оздоровчих заходів скласти їх 

схеми, надати методичні рекомендації по їх проведенню. 

Скласти систему загартовуючих заходів по кожній віковій групі 

на літній оздоровчий період.   

Оформити санітарні бюлетені: 

- «Профілактика шлунково-кишкових інфекцій в літку.» 

- «Обережно сонячні опіки.» 

- «Ігри дітей в відкритих водоймах.» 
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       12.  Підсумки навчально-виховної роботи закладу: (матеріали презентації). 

 
 

12.1. Який досвід з актуальних проблем  дошкільного виховання можете запропонувати для узагальнення.  

На  

Всеукраїнському рівні 

На  

обласному 

На   

міському 

Навчання дітей дошкільного віку 

англійської мови 

Перспективне планування організації життєдіяльності 

дітей дошкільного віку відповідно до програми «Я у Світі» 

Патріотичне виховання у контексті розвитку 

духовного потенціалу особистості дитини 

дошкільного віку 

Логоритмічні заняття з дітьми в групах 

компенсуючого типу 
Формування логіко-математичної компетентності 

дошкільників за Базовим компонентом дошкільної 

освіти 

Експериментально-дослідницька діяльність 

Корекційна робота з дітьми дошкільного 

віку що мають заїкання 

 Використання методики М.О.Зайцева для 

навчання дітей ранньому читанню 

  Використання інтелектуальних карт Н.Гавриш 
 

12.2. Організація роботи з обдарованими дітьми.   Виявлення здібних дітей.   Організація додаткових освітніх послуг (вказати керівника, чи є 

він штатним працівником  закладу),  оплата гуртків, за якими програмами працюють. 

 

Гурток 

 

Секція, студія         

Організація додаткових освітніх послуг, 

 ( із них безкоштовних і платних) 

1. Англійської мови. (вихователь Покутна І.Г.) 1. Хореографія. (музичні керівники) Всі додаткові освітні послуги безоплатні. 

2. Музичний гурток за системою К.Орфа. (музичний 

керівник Коваль Е.Г.) 

2. Театр «Радість». (музичний 

керівник Шаповалова І.А.) 

 

3. Ляльковий театр «Рукавичка» (музичний керівник 

Радченко О.О.) 

  

4. Гра на музичних інструментах за методикою 

Людмили  Шулятьєвої. (музичний керівник 

Шаповалова І.А.) 

  

 

12.3.  Участь у дослідно-експериментальній діяльності на міському, регіональному, державному рівнях. Використання  інноваційних 

технологій та новітніх методик на Всеукраїнському, обласному та місцевому рівні, їх результативність.  Створення умов та вжиті заходи 

щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.  

Профіль 

 роботи закладу 

Використання 

 сучасних форм організації  

навчально-виховного процесу 

Використання інноваційних технологій у навчально-

виховному процесі. 

Раннього інтелектуально – 

творчого та фізкультурно – 

оздоровчого напрямку 

Організація розвивальної, виховної, навчальної 

діяльності в мобільному, яскравому, творчому, 

розвивальному середовищі. 

Вивчення та впровадження в навчально-виховну діяльність 

програми соціально-економічного виховання  дітей 

«Афлотот», педагогіки сталого розвитку. 
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 Індивідуальні, підгрупові, групові, фронтальні, міні – 

заняття. Комплексні, бінарні, тематичні, інтегровані. 

Оптимізація освітнього процесу за допомогою мнемотехніки 

як сучасної технології ефективного засвоєння нової 

інформації. 

  Оркестр за методикою Людмили  Шулятьєвої. 

  • Різноманітні техніки образотворчого мистецтва 

• Креативна дошка  (малювання на «чарівному» склі). 

Кімната гри з піском. 

  Розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології 

саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницька 

діяльність, методика навчання читанню за М. Зайцевим, 

методика раннього інтелектуального розвитку дитини за 

Г.Доманом, логіко-метематичний розвиток дітей за 

матеріалом Дьєнеша, Кьюізенера, ТРВЗ, елементи методики 

В.Едигея, психолого – педагогічне проектування за 

Піроженко,  інтелектуальні карти Н.Гавриш, елементи 

ігротерапії, піскотерапії, казкотерапії, ліплення із солоного 

тіста. 

 
 

  12.4. Участь  закладу  у  методичних  заходах   (міста, області ),  в  конкурсах, виставках,   фестивалях, конференціях, акціях (міський, 

регіональний, міжнародний рівні). протягом 2016-2017 навчального року, його результативність. Указати повну назву та формат участі. 

Протягом 2016 – 2017 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських, обласних, всеукраїнських заходах, з 

метою   розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.  

На серпневій конференції педагогів міста завідувачу дошкільного навчального закладу вручено грамоту від управління освіти і науки Сумської 

міської ради за сумлінну плідну працю, творчий підхід до організації методичної роботи та впровадження сучасних інноваційних технологій у 

педагогічну діяльність. 

У листопаді 2016 року дошкільному навчальному закладу оголошено подяку від управління освіти і науки Сумської міської ради за активну участь 

у І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху» у номінації «Предметно-практичне спрямування». 

З 24 по 26 березня 2017 року педагоги дошкільного закладу взяли участь у Міжнародному Фестивалі освітніх технологій  «Перспектива - Суми 

2017». 

У березні 2017 року авторська розробка, логопедичний зошит для дітей 5,6-ти років які мають заїкання, вчителя-логопеда Ткаченко Л.І.,  зайняла ІІІ 

місце на І (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у 2017 

році.  

У березні 2017 року хореографічний колектив педагогів дошкільного закладу став лауреатом міського огляду-конкурсу художньої самодіяльності 

аматорських колективів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста Суми «Сузір’я талантів» 

У квітні 2017 року дошкільний заклад нагороджено грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте І місце у міському огляді-

конкурсі логопедичних кабінетів дошкільних навчальних закладів. 

У квітні 2017 року дошкільний заклад приймав участь у міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства». Результатом участі стало 

запрошення двох хореографічних колективів на міський гала-концерт присвячений Дню захисту дітей. 
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19.04.2017 року у ДНЗ пройшов день відкритих дверей. Всі бажаючі мали можливість познайомитись з дошкільним закладом, роботою педагогів та 

спеціалістів. Садочок відвідали батьки майбутніх та теперішніх вихованців, а також вчителі СШ №30 та методист інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради Ткаченко В.М. 

З 12 по 17 червня 2016 року вихователь-методист Геращенко Н.А. приймала участь у Всеукраїнському проблемному семінарі «Світ дитинства: 

збереження дитячої субкультури та якість освіти» який проходив у місті Запоріжжя. 

24-25 листопада 2016 року вихователь-методист Геращенко Н.А. була слухачем на І Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти». 

11 жовтня 2016 року практичний психолог Будянська О.А. та інструктор з фізичної культури Пархоменко С.Ю. стали слухачами на засідання 

Школи «Педагогіка здоров’я» у форматі науково-практичної  конференції з теми: «Арт-терапевтичні технології як засіб здоров’язбережувальної 

діяльності сучасних закладів освіти». 

17 лютого практичний психолог Будянська О.А., на базі закладу, проводила майстер-клас арттерапевтичних технік малювання на склі у рамках ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін». 

28 квітня 2017 року практичний психолог Будянська О.А., на базі закладу, проводила майстер-клас для практичних психологів дошкільних 

навчальних закладів міста присвячений Всеукраїнському Дню психологів «Арттерапевтичні техніки у роботі практичного психолога». 

Педагогічний колектив ДНЗ протягом року втілює в практику ефективні навчально – методичні системи, інформаційно – комунікативні технології, 

застосовує нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджує інноваційні форми навчально – виховної роботи, реалізує різноманітні проекти та 

авторські програми. 

На протязі 2016-2017 навчального року вихователі групи «Ласкавушка» активно впроваджують в роботі з дітьми міжнародну програму соціально-

фінансової грамотності дітей від 3до 6 років «Афлатот» та коректурні таблиці Н.Гавриш. Також слід відмітити вихователів груп «Добрі серця», 

«Калинка» та «Ромашка» які активно використовують технології мнемотехніки у роботі з дітьми. 

Інструктор з фізичного виховання Пархоменко С.Ю. на високому рівні веде фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, профілактично-корекційні 

заняття з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та використовує в роботі з дітьми елементи авторської методики оздоровчо-корекційної 

гімнастики «Богатир» СумДУ ім.Макаренко Ю.М.Коржа. Наразі інструктор з фізкультури розпочала вивчення та впровадження в роботу авторської 

програми системи оздоровлення «Хаду» 

 

12.5. Здійснення співпраці з іншими соціальними інститутами дитинства  (школою, інтернатом, позашкільними закладами, музеями, 

театрами, спортивними, музичними школами, дитячою поліклінікою, фізкультурним диспансером, педагогічним вузом, училищами тощо, 

вказати яка саме робота проводиться ), цікаві заходи, проведені спільно. 

Дошкільний заклад співпрацює з  Сумським обласним  інститутом    післядипломної педагогічної освіти, Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А.С.Макаренка, КУ Сумською спеціалізованою школою I ступеня № 30, КУ Сумською спеціалізованою школою I – III ступеня № 10, 

школою I – III ступеня № 8, загальноосвітньою школою I –III ступеня № 19,  Палацом дітей та юнацтва, обласним центром «Здоров`я»,  театром юного 

глядача, краєзнавчим та художнім музеями, станцією юннатів, ДПС, музичною школою № 1,2,  Дитячою бібліотекою №5 ім. О.П.Столбіна. Співпраця із 

соціальними інститутами  дає можливість відчувати і розуміти потреби сьогодення, реагувати на них, вносити корективи у практичну діяльність, 

розширювати можливості додаткових освітніх послуг, залучати до роботи з дітьми спеціалістів - професіоналів, забезпечувати наступність у співпраці. 

Сумський ДНЗ №26 «Ласкавушка» тісно співпрацює з волонтерськими центрами розташованими по вул. Супруна, 15 (координатор Євтушенко 

Галина Михайлівна) та в ЗОШ №3 (координатор Андріяшева Валентина). 

Силами батьків, вихованців та колективу ДНЗ не одноразово проводилися благодійні акції присвячені підтримці воїнів АТО. Під час акцій було 

зібрано благодійні кошти для поранених, які перебувають на лікуванні в шпиталях, виготовлені вітальні листівки, сувеніри, плакати, газети з 

привітаннями та побажаннями до свят. На урочистостях до Дня захисника Вітчизни  14 жовтня були присутні батьки - воїни АТО, які перебувають в зоні 
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активних бойових дій. Також всі співробітники, батьки і вихованці приєдналися до вітання наших захисників з Великоднем, передавали паски, листівки 

та поробки. 

Ще однією доброю справою стала підтримка дітей-сиріт Ульянівського дитячого будинку, Білопільський район Сумської області. Силами 

працівників та батьків вихованців була зібрана допомога: дитяча література та іграшки та передано дітям. 

Група «Ромашка» на чолі з вихователем Корнієнко Н.В. постійно приймають активну участь у житті дітей гематологічного відділення дитячої 

міської лікарні. Передають їм вітання зі святами у вигляді власноруч виготовлених листівок з побажаннями, проводять благодійні акції в підтримку 

хворих дітей. 
 

 12.6.  Висвітлення роботи закладу у пресі, у фахових виданнях ( надати ксерокопії), на телебаченні, радіо.  

За 2016-2017 навчальний рік були надруковані у навчально-методичний посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

роботі дошкільного навчального закладу» увійшла стаття вихователя-методиста Геращенко Н.А. з досвіду роботи ДНЗ «Сайт, як сучасне інформаційне 

забезпечення освітнього процесу дошкільного навчального закладу» та стаття вчителя логопеда Ткаченко Л.І. «Використання ігор з піском у корекційній 

роботі з дітьми із заїканням» яка увійшла у збірку матеріалів V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 
 

  12.7.  Упущення і недоліки в роботі, їх причини.  

Одним з пріоритетів залишається устаткування групових приміщень засобами ІКТ технологій (мультимедійні дошки, ноутбуки).  

 

     13.  Проблеми з організації харчування дітей, дотримання грошових та натуральних норм  харчування. 
• придбання продуктів харчування  відбувається відповідно до встановленого кошторису  - 15,00 грн. на дитину  раннього віку, 17,00  грн -  

дошкільного віку.  Грошові норми витримуються.  

• 100% вибирається: борошно, крупи, бобові, макаронні вироби, олія; понад 90% - хліб пшеничний, картопля, цукор; понад 80% -  сухофрукти,  

м'ясо та м’ясопродукти, масло вершкове; понад 70% - риба, рибопродукти, сир кисломолочний, овочі різні, хліб житній. 
 

     14.    Залучення батьківської громадськості до процесу підвищення якості освіти. 
 

Батьки  є активними учасниками  акцій, конкурсів, свят, розваг, екскурсій  природознавчого спрямування за межі міста та до музеїв, бібліотек. 

Великим досягненням дошкільного навчального закладу є створення піклувальної ради в складі 13 осіб (депутати Сумської міської ради, обласної 

держадміністрації, батьки, представники громадськості) .  Завдяки піклувальній раді залучено 95 400 грн. для поповнення та оновлення матеріальної бази 

ДНЗ. На кінець травня 2017 року освоєно 65 400 грн. 
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15.  Яка робота проведена по створенню належної матеріально – технічної  бази  ДНЗ, утепленню приміщення, по 

розвитку предметно-ігрового середовища та навчально-методичної  бази? (Матеріали презентації). 
 Відсоток 

забезпечення 

ігровим та 

навчально-

дидактичним 

обладнанням, 

відповідно до 

Типового 

переліку      

Забезпечення 

навчвльно-

виховного 

процесу ІКТ 

Стан та 

поповнення 

фізкультурно - 

спортивної бази 

закладу 

(що зроблено, які 

проблеми) 

Стан та 

поповнення 

ігрових 

майданчиків 

(що зроблено, 

які проблеми) 

Забезпечення 

благоустрою 

території, сучасного 

ландшафтного дизайну 

(що зроблено, які 

проблеми) 

Забезпечення 

дитячими 

меблям 

 (якими, 

скільки,  %, 

потреба) 

Забезпечення 

харчоблоку 

холодильним і 

технологічним 

обладнанням (що 

придбано, що 

потребує заміни) 

Оновлення 

обладнання 

на пральні 

Забезпечення 

медичного 

кабінету (на 

скільки %, що ще 

відсутнє з 

медичного 

обладнання, 

чому) 

Забезпечено на 

95% 

Забезпечено 

на 20% 

Придбано 2 

спортивні мати. 

Залишається 

актуальним 

облаштування 

спортивного 

майданчика – 

штучне 

покриття 

Встановлено 

ігровий 

будиночок – 1 

трактор – 1, 

спортивна 

машина - 1, 

пісочниці - 2 , 

лавки – 3. 

 

На території ДНЗ для 

спостережень за 

дикорослими рослинами 

висаджуються нові 

рослини у куточок лісу. 

Облаштовані квітники, 

висаджені різноманітна 

розсада квітів.  

Облаштовано город. 

Територія утримується в 

належному стані. 

Забезпечується 

своєчасний ремонт 

обладнання на 

майданчиках та 

пофарбування. 

Проблемним є питання 

наявності коштів на 

облаштування території 

казковими 

скульптурами. 

Виготовлено 

дитячі шафи 

для роздягання 

– 100 шт., лавки 

для сидіння – 9 

шт., полиці для 

взуття – 3 шт., 

тумба в 

роздягальню – 1 

шт., столи 

дитячі – 15 шт. 

Забезпечено – 

50% 

Потреба: шафа 

для посуду – 1, 

мийка зі столом 

– 1, шафи для 

роздягання – 

105 шт. 

100% Необхідна 

технологічн

а пральна 

машина на 

20 кг 

100% 

 

 

16. Визначення найбільш актуальних проблем організаційно-управлінського характеру, що заважають ефективній роботі 

закладу (вказати, які приписи перевіряючих інстанцій залишилися невиконаними, причини). 

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно усунути (також 

зазначається дата, з якої пропонується до 

виконання) 

Законодавчий акт, яким 

встановлено вимогу 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Приміщення обладнати установкою пожежної 

сигналізації з виведенням сигналу від приймально-

контрольних приладів на пульт централізованого 

пожежного спостереження. (Пропонується до 

виконання з 2005 року) 

р. 5 п. 1.2. Правила пожежної безпеки 

в Україні, далі П ГІБ У п. 5.8. 

додаток А ДБН В.2.5-56:2014 

28.06.2017р Не виконано за 

відсутністю 

коштів 
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2.  Обладнати будівлю відповідною системою 

оповіщення про пожежу та евакуюванням людей. 

(Пропонується до виконання з 2014 року) 

р. 5 п. 1.2, ПГ1БУ Додаток Б ДБН 

В.2.5-56:2014 Таблиця 6 ДБН В. 1.1-7-

2002 

28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

3.  Встановити протипожежні двері в електрощитову. 

(Пропонується до виконання з 2005 року) 

р. 4 п. 1.24, р. 3 п. 2.3 ППБУ; п. 2.12, п. 

2.14 ДБН В. 1.1-7-2002 

28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

4.  Демонтувати облицювання (оздоблення) стін на 

шляхах евакуації яке виконано з матеріалів з 

невизначеними показниками пожежної небезпеки. 

(Пропонується до виконання з 2015 року) 

р. 3 п. 2.17 ППБУ 28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

5.  Звільнити шляхи евакуації від сторонніх матеріалів 

та меблів. (Пропонується до виконання з 2016 року) 

р. 3 п. 2.37 ППБУ 28.06.2017р. Виконано  

6.  Відкоригувати плани евакуації людей на випадок 

пожежі. (Пропонується до виконання з 2017 року) 

р. 1 п. 5, Г1І1БУ р. 10 ДСТУ 7313-2013 28.06.2017р. 

 

Виконано  

7.  Встановити протипожежні люки виходу на 

покрівлю. (Пропонується до виконання з 2017 року) 

ГІ. 6.6 ДБН В. 1.1-7-2002 р. 3 п. 2.3 

ППБУ 

28.06.2017р. 

 

Виконано  

8.  Посадовим особам пройти навчання і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки. (Пропонується до 

виконання з 2017 року) 

р. 2 п. 16 ПГ1БУ п. 1 1 

Постанова КМУ №444 від 26.06.2013р. 

28.06.2017р. 

 

Виконано  

      

      17.  Ваші пропозиції управлінню освіти і науки. 

Дякуємо за розуміння! 

 

      18.  Кадрове забезпечення. 
Всього 

педагогів 

Відсоток педагогів із 

спеціальною 

дошкільною освітою 

(порівняти із минулим 

роком) 

Плинність кадрів 

за рік  (вказати 

причини) 

К-ть педагогів, які 

отримують другу 

освіту (вказати 

яку) 

К-сть студентів 

заочників 

(вказати де 

навчаються)  

Вакансії  педагогів і 

обслуговуючого персоналу 

(вказати на  01.09.) 

43 2016 – 22 (51,1%) 

2017 – 26 (60,4%) 

Немає плинності 0 0 0 
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Заступнику начальника  управління    Гончаренко Н. А.   

 

1. Аналіз використання комунальних послуг за 2016 рік та І квартал 2017 року за формою: 

 

Електрична енергія  
2016 рік І квартал 2017 рік 

План Факт План Факт 

 66700 кВт 63915 кВт 18300 кВт 17459 кВт 

Водопостачання та 

водовідведення   

2016 рік І квартал 2017 рік 

План Факт План Факт 

 3750 м3 3449 м3 1025 м3 987 м3 

 

Теплопостачання   
2016 рік І квартал 2017 рік 

План Факт План Факт 

 450 Гкал 458,098 Гкал 231,2 Гкал 219,519 Гкал 

 

2.Необхідна сума коштів на проведення капітальних ремонтів та утримання закладів (з розподілом за КЕКВ).  

Державна субвенція 159 000 грн. на капітальних ремонт східцевих блоків розглядається.  

Поточний ремонт санвузла групи «Добрі серця» і східцевого маршу - 38 590 грн (червень). 

На 2018 рік: 

КЕКВ  

3132 капітальний ремонт м’якої крівлі – 762 м2, шатрової крівлі - 672 м2, м’якої крівлі господарського блоку – 60 

м2, шиферної крівлі – 80 м2 на загальну суму 350 000 грн.; 

3132 заміна вікон – 54 шт. (172,8 м2); 

3132 заміна огорожі(31 секція – 68, 2 п.м.); 

2210 заміна вхідних дверей в кількості 8 шт. (пральні, харчоблоку, групи короткотривалого перебування, 

корекційної кімнати, групи «Карамелька», входу підсобного приміщення – 2 шт., сторожки); 

3132 ремонт та заміна підлоги павільйонів (3 шт); 

3132 прокладання асфальтових доріжок до павільйонів груп «Сонечко», «Ромашка»; 

3132 ремонт асфальтової доріжки біля груп «Карамелька», «Добрі серця»; 

2210 придбання водостійкого матеріалу для накриття  пісочниць. 

2240 виконання приписів пожежної інспекції 
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№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно усунути (також 

зазначається дата, з якої пропонується до 

виконання) 

Законодавчий акт, яким 

встановлено вимогу 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

9.  Приміщення обладнати установкою пожежної 

сигналізації з виведенням сигналу від приймально-

контрольних приладів на пульт централізованого 

пожежного спостереження. (Пропонується до 

виконання з 2005 року) 

р. 5 п. 1.2. Правила пожежної безпеки 

в Україні, далі П ГІБ У п. 5.8. 

додаток А ДБН В.2.5-56:2014 

28.06.2017р Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

10.  Обладнати будівлю відповідною системою 

оповіщення про пожежу та евакуюванням людей. 

(Пропонується до виконання з 2014 року) 

р. 5 п. 1.2, ПГ1БУ Додаток Б ДБН 

В.2.5-56:2014 Таблиця 6 ДБН В. 1.1-7-

2002 

28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

11.  Встановити протипожежні двері в електрощитову. 

(Пропонується до виконання з 2005 року) 

р. 4 п. 1.24, р. 3 п. 2.3 ППБУ; п. 2.12, п. 

2.14 ДБН В. 1.1-7-2002 

28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

12.  Демонтувати облицювання (оздоблення) стін на 

шляхах евакуації яке виконано з матеріалів з 

невизначеними показниками пожежної небезпеки. 

(Пропонується до виконання з 2015 року) 

р. 3 п. 2.17 ППБУ 28.06.2017р. 

 

Не виконано за 

відсутністю 

коштів 

13.  Звільнити шляхи евакуації від сторонніх матеріалів 

та меблів. (Пропонується до виконання з 2016 року) 

р. 3 п. 2.37 ППБУ 28.06.2017р. Виконано  

14.  Відкоригувати плани евакуації людей на випадок 

пожежі. (Пропонується до виконання з 2017 року) 

р. 1 п. 5, Г1І1БУ р. 10 ДСТУ 7313-2013 28.06.2017р. 

 

Виконано  

15.  Встановити протипожежні люки виходу на 

покрівлю. (Пропонується до виконання з 2017 року) 

ГІ. 6.6 ДБН В. 1.1-7-2002 р. 3 п. 2.3 

ППБУ 

28.06.2017р. 

 

Виконано  

16.  Посадовим особам пройти навчання і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки. (Пропонується до 

виконання з 2017 року) 

р. 2 п. 16 ПГ1БУ п. 1 1 

Постанова КМУ №444 від 26.06.2013р. 

28.06.2017р. 

 

Виконано  

 

3. Кошти на утримання закладів у І кварталі 2017 року по КЕКВ 2210 та 2240 (заплановано/використано). 

 

КЕКВ Заплановано Використано Використано у 2 

кварталі 

2210 58780,00 15777,67 42726,00 

2240 8956,00 3928,16 8112,98 
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3.1 Кошти на утримання закладів у ІI кварталі 2017 року по КЕКВ 2210 та 2240 (заплановано/використано). 

 

КЕКВ Заплановано на  

2 квартал 

Використано кошти  

1 кварталу  в 2 кварталі 

2210 58003,00 –  

29594,56  лінолеум 

740,00  ксер. папір 

4648,50  миючі, чистячи 

10900,00 жироуловлювачі та 

сміттєзбиральники 

12119,94  господарчі 

25970,00  дитячі меблі 

14076,00 пилосмоки 

2680,00 мати гімнастичні 

2240 65074,00 

Послуги  по підготовці закладу до 

навчального року (Повірка лічильників 

холодної води, Перезарядка 

вогнегасників, Поточ.рем.системи 

опалення, Промивка бойлерів і т.д.) 

1800,00 програма Медок, 

348,00 ключі до програми,  

1471,20 повірка вагів, 

460,80 страховка ДПД, 

1243,82 ремонт вагів, 

і т.д. 

 

4. Оприлюднення інформації щодо використання публічних коштів на єдиному веб-порталі е-data за ІІІ квартал 2016 – до 5 

листопада, за ІV квартал 2016  до 5 лютого 2017р. та І квартал 2017 року до 05 квітня 2017р. 

 

5. Виконання рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2016 року № 1638-МР «Про здійснення до торгових закупівель товарів, 

робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Сумської міської ради у системі 

електронних державних закупівель «ProZorro»: реєстрація на електронних майданчиках, закупівля через систему ProZorro у 2016 

році. – публікується додаток до річного плану закупівель та реєструється звіт про укладений договір більше ніж 50 тисяч. 

 

6. Інформація щодо використання коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців у 2016 році, І 

квартал 2017 року. 

2016 рік – 40 000 грн.: придбано телевізори LG smart. 

ІІ квартал 2017 року – вся сума складає 95 400 грн. 

Освоєно 65 400 грн., придбані: 
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- телевізори LG smart – 3 шт.; 

- ноутбуки – 1 шт.; 

- бактерицидні лампи – 2 шт. (закритого типу); 

- опромінювані рецеркулятори – 3 шт.; 

- пилососи – 6 шт.; 

- спортивні мати – 2 шт.; 

- термометри електроні – 16 шт.; 

- фліпчарти - 2 шт. 

На червень – липень 2017 р. (29 900 грн. кошти депутатів Сумської обласної ради на виконання виборчих програм і 

доручень виборців): 

- музично – акустична система універсальна для організації художньо – естетичного виховання дітей – 1;  

- ігровий будиночок – 1 шт.  
 

 

 

 


