
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, 

спортивними майданчиками 

 

Найменування 

приміщень навчального 

призначення, інших 

приміщень, спортивних 

майданчиків 

(відповідно до 

нормативів 

матеріально- технічного 

забезпечення) 

 

Кількість 

приміщень, 

одиниць 

 

Площа з 

розрахунку на 

одного 

вихованця, 

кв. метрів 

Відомості про 

приміщення (власні/в 

оперативному 

управлінні/у 

господарському 

віданні/наймі/оренді 

тощо) 
необхідна фактична необхідна фактична 

I молодші групи 3 4 8.3 8.3  

Дошкільні групи 8 8 6.2 6.2  

Музична зала 1 1 3.3 3.3  

Спортивний майданчик 1 1 3.3 3.3  

Кабінет практичного 

психолога 

1 1 2.00 2.00  

 

Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» ст.38 п.3 матеріально-технічне 

забезпечення закладу здійснюється із місцевого бюджету в межах затвердженого 

кошторису доходів та видатків на фінансовий рік. 

Заклад збудований за типовим проектом, введений в експлуатацію  

Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти «Росинка» включає будівлю, 

споруди: 1 сарай, 12 павільйонів, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання. 

Майно ЗДО належить йому на правах, визначених законодавством України. 

Загальна площа території закладу – 1,02 га. Територія має огорожу по всьому периметру. 

Кожна група має окремий майданчик, який відокремлений зеленими кущами, з тіньовими 

навісами, пісочницею та ігровим обладнанням. В наявності 12 майданчиків по кількості 

груп. Є також спортивний майданчик, обладнаний спортивним інвентарем, ямою для 

стрибків. На початку навчального року все ігрове обладнання випробується на міцність і 

фіксується в актах. 

Дошкільний заклад розміщується у двоповерховій будівлі,  дотримується принцип ізоляції 

груп одна від одної, групові кімнати для дітей раннього віку розташовані на першому 

поверсі і мають окремий вхід. Є музично-спортивна зала, яка є осередком естетичного та 

фізичного виховання, медичний блок, пральня, харчоблок, комора, кабінети: завідувача, 

вихователя-методиста, практичного психолога, заступника завідувача з господарства, 

бухгалтерію. 

Харчоблок закладу включає: кухню, в якій виділені окремі частини для приготування 

страв (гарячий цех), миття кухонного посуду, м'ясо-рибний цех; комору для зберігання 

сипучих продуктів та інших продуктів, овочевий цех. Харчоблок закладу забезпечений 

достатньою кількістю холодної і гарячої води. Кухня оснащена необхідним технологічним 

і холодильним обладнанням, забезпечена достатньою кількістю кухонного посуду різного 

розміру і призначення, інвентарем, засобами вимірювання, санітарним одягом (халати, 

фартухи, хустки, ковпаки тощо). Все промарковане, використовується лише за 

призначенням та замінюється при забрудненні. Згідно вимог та методичних рекомендацій 

по їх застосуванню на харчоблоці використовуються, дозволені миючі та дезінфікуючі 

засоби. 

Комора харчоблоку обладнана згідно з санітарними вимогами. При зберіганні різних видів 

продуктів дотримано товарне сусідство, температурний режим. Овочі та фрукти 

зберігаються в окремому приміщенні – овочесховищі. Комору забезпечено електронними 

товарними вагами, вимірювачем вологості, холодильним обладнанням. 



До складу медичного блоку ЗДО «Ромашка» входить: медичний кабінет, ізолятор, 

процедурна. Всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Медичний 

кабінет повністю забезпечений необхідними лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення для надання невідкладної допомоги, холодильниками. 

Заклад забезпечено природним та штучним освітленням, централізованим 

водопостачанням і каналізацією, витяжною вентиляцією, централізованим опаленням, 

відповідно до санітарних правил і норм утримання ЗДО. 

Температурний режим в навчальному закладі відповідає санітарним вимогам. Контроль за 

температурою повітря у приміщеннях закладу здійснюється за допомогою кімнатних 

термометрів, розміщених в кожному окремому приміщенні. 

Матеріально-технічна база ЗДО «Росинка» відповідає будівельним та санітарно-

гігієнічним нормам і правилам. 

Обладнання та оснащення освітнього процесу у ЗДО здійснюється відповідно до Закону 

України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН 

України від 19 грудня 2017 року№1633, методичних рекомендацій «Підбір і використання 

іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» від 17.03.2006 року 

№ 1/9-153. 

2016р. – Капітальний ремонт процедурного кабінету медичного блоку.  Поточний ремонт 

коридору, туалетної кімнати медичного ізолятора. ДАХ 

2017р. – Капітальний ремонт харчоблоку двох туалетних  кімнат ( «Сонечко», 

«Дзвіночок»). 

2018р. –  Монтаж нових пожежних кранів. Обслуговування, регулювання,та налагодження 

системи вентиляції ДНЗ. 

2019р. –  Реконструкція системи опалення: замінено всі прилади опалення, встановлено 

терморегулятори головок, замінено труби в приміщенні і підвалі, влаштовано новий 

автоматичний тепловий пункт. 

 

 

   Завідувач ДНЗ «Росинка»                                                   І.Ф.Оськіна 


