
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан матеріально-технічної бази 
ЗДО №9 «Пролісок» 

Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає 

будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, 
обладнання та інші матеріальні цінності. Вимоги до матеріально-

технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними 

будівельними, санітарно-технічними нормами і правилами, 
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 року № 234, а 

також Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-
наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах 

(друге видання, доповнене), затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11.09.2002 № 509. 

Адміністрація ЗДО піклується про збереження та покращення 

матеріально-технічної бази для забезпечення повноцінного 
функціонування дошкільного закладу. 

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №9 

«Пролісок» (центр розвитку дитини) введений в експлуатацію з 01 
вересня 1990 року. Розрахований на 320 місць. 

З 2014 року у закладі функціонує 11 груп з обліковим складом 

298 дітей, 76 працівників. 
Всі комунікаційні системи працюють безперебійно. 

Загальна площа території – 17000 м.кв., з них будівлі – 3200 

м.кв. 
Забезпечення дошкільного закладу сучасними навчально-

наочними посібниками та іграшками здійснюється відповідно до 

Типового переліку. 
Педагогічний колектив закладу працює над подальшим 

вдосконаленням навчально-матеріального забезпечення. Особливий 

акцент при цьому зроблено на залучення додаткових джерел 
фінансування (благодійна батьківська допомога, спонсорські 

кошти, тощо); на забезпечення індивідуально-особистісного 

зростання кожної дитини через індивідуалізацію та диференціацію 
навчального матеріалу. 

Вивільнені приміщення використовуються раціонально,  дві 

групи переобладнано на зал ЛФК, кабінет психолога, методичний 
кабінет, кімната для проведення занять «Перлинки Біблії».Третє 

групове приміщення переобладнане в театральну та образотворчу 



студії.  В закладі  з 2012 року для  функціонує естетично обладнана 

сольова кімната, сауна, фізіотерапевтичний кабінет.  Усі 
приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам. 

Територію закладу огороджено сіткою рабицею, яка має 

задовільний стан. 
Кожна група має ізольований майданчик із зеленими 

насадженнями, тіньовий навіс. 

Опалювальна система перебуває в належному стані. В закладі  
забезпечується належний температурний режим (середня 

температура в  групах становить 19-20 градусів). З метою 

покращення санітарних умов перебування дітей  2018-2019  роках в 
підвальному приміщенні було замінено  труби  холодного 

водопостачання  та водовідведення. 
Харчоблок, пральня в повному обсязі забезпечені 

технологічним та електрообладнанням, гарячою та холодною 

проточною водою, в наявності  три водонагрівальних бойлери. 
Придбано  кухонний  посуд та забезпечено працівників кухні новим 

спецодягом. 

Заклад дошкільної освіти №9 «Пролісок» забезпечено 
мийними та дезнфікуючими засобами, які  частково придбані за 

рахунок батьків.  

Групові кімнати обладнані необхідними меблями в достатній 
кількості, в  санвузлах груп встановлено сучасне  сантехнічне 

обладнання. Кожна група забезпечена водонагрівальними 

бойлерами з терморегуляторами.  Запасні евакуаційні виходи  з 
груп в задовільному  стані, всі двері замінені. 

Стан даху в закладі задовільний. 

Територія закладу та будівля  в задовільному стані. 
Проводяться поточні ремонти фасаду, цоколю, благоустрій 

прилеглої території. 

Щорічно оновлюється матеріальна база закладу. За 2020 рік 
придбано 2 пилососи (3700грн.), протипожежні двері в щитову 

(10000 грн.), 7 – вогнегасників (3300 грн.), придбано  дві музичні 

колонки, електрофортепіано. У всіх групових приміщеннях 
першого поверху замінена  підлога. На 30 відсотків заклад 

оновлено м’яким інвентарем: рушники, простирадла, дитячі  

постільні комплекти. 



Активна робота проводиться з батьками по наданню 

благодійної допомоги закладу з метою створення сприятливих умов 
перебування дітей та функціонування закладу. 


