
Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти. 

Аналіз господарської діяльності  адміністрації закладу 

Зважаючи на  47- річний вік будівлі, кожного року при підготовці закладу до 

нового навчального року  виконується досить багато заходів щодо 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення та умов для перебування 

дітей під час освітнього процесу.  Стан будівлі, приміщень  та обладнання  

закладу  за  2019-2020  навчальний рік відповідає наступному: 

 

Аналіз стану будівлі 

Елементи Стан 
Необхідність 

ремонту 

Зміни за 

2019/2020 н.р. 

План 

витрат 

Фасад Задовільний  Потребує 

термосанації 

Без змін - 

Двері, вікна Потребують 

заміни двері  

Міжкімнатні 

двері 3 шт. 

Замінено: 

Двері 

міжкімнатні – 3 

шт. 

Бюджетні  

кошти 

Фундамент Потребує 

ремонту 

2019-2020 Частковий 

ремонт 

Благодійні 

кошти 

Східці    Потребують 

поетапного 

ремонту 

2019 - 2020 

Зап. вихід - 

мед.блок 

Підсобне 

приміщення 

Мол. гр. № 2 

Яс. гр. № 1 

Відремонтовані  Бюджетні, 

Благодійні 

кошти 

Групи  Задовільний  Косметичний  Частково 

проведені 

ремонти 

Благодійні  

батьківські 

Кабінети  Задовільний  Косметичний  Оснащено  

частково 

меблями 

кабінети 

соціального 

педагога, мед. 

сестри, муз. 

керівників 

Бютжетні 

кошти 

Туалети для 

персоналу  

Задовільний - Без змін - 

Дах і 

зливники 

Задовільний  - Без змін - 

Спортивна та 

музична зали  

Задовільний  Косметичний  Заміна підлоги в 

музичній залі 

Бютжетні 

кошти 



Овочесховище  Задовільний  - Косметичний 

ремонт 

Бютжетні 

кошти 

Ігрові 

майданчики 

Потребують 

оснащення та 

ремонту 

Поточний  Проведено 

косметичний 

ремонт 

Бютжетні 

кошти 

 

Аналіз стану обладнання 

Рік введення в 

експлуатацію 
Найменування 

Необхідність 

заміни (ремонту) 
План на рік 

2009;2010;2013 

Технологічне 

устаткування 

пральні(побутові 

пральні машини на 

8 кг) 

Придбано  2шт. 

електричні праски 

парогенератор 

Терміново 

2020-2021 

Прасувальний 

каток 

 

 

 

1994;  2015 

2016 

2014;2016 

2012 

1994;2015 

1986;2011 

2012 

2002 

Технологічне 

устаткування 

харчоблоку: 

холодильники,  

холодильні шафи, 

електрокотли, 

електроплита, 

електром’ясорубки, 

електросковороди, 

жарова шафа, 

морозильна камера, 

  

 

 Не  потребує 

 

 

 

Морозильний ларь  

на 200 л 

(у тимчасовому    

використанні) 

Терміново 

2020-2021 

Електрокотел на 

100л. 

 

Морозильний 

ларь на 200 л  

Аналіз стану території 

 

Найменування  Рік введення в 

експлуатацію 

Стан  План ремонту 

Огорожа 1976;1990 Задовільний  
Частково 

відремонтований 2017 

Освітлення  1973 
Потребує 

ремонту 
2020-2021 

Покриття 

території 
1973 

Потребує   

заміни 
2020-2021 

Альтанки  2011;2012 Задовільний 
Покриті 

профнастилом 

Ігрові майданчики 1973 Задовільний 

Планується 

дообладнання  

ігрових майданчиків 

 

 

 



Аналіз забезпечення технічними засобами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше придбані 
 

2019/2020 
 

Плани на майбутнє 

Телевізор 
Ноутбуки  

4 шт. 

Замінити новими деякі 

ноутбуки 

Фільтр для очистки води - 
Аудіо колонка  в  

спортивну залу 

Ноутбук 4 шт. 
Ламінатори 

5 шт. 
Ламінатори 

Відеоплеєр  

Аудіо 

колонка в 

муззалу 

  Принтери   

Магнітола 

БФП 

кольоровий- 

3 шт. 

Блютузколонки   

Брошувальник   

БФП (принтер –ксерокс -сканер) 

3 шт. 

 
 

Акустична система   

Мультимедійна 

система(екран,діапроектор) 

 
 

Колонки   

Ламінатор 2 шт.   

Принтер   

Діапроектор   



Планування  господарської діяльності на 2020-2021 н.р. 

№п

/п 

Вид роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Контролювати своєчасне ведення 

та здачу необхідної 

документації: - табелів на 

зарплату - табелів щоденного 

відвідування дітей; - 

накопичувальні відомості щодо 

харчування дітей; - заявки на 

продукти харчування; - 

статистичний звіт. 

постійно Завідувач, 

 завідувач господарства, 

головний бухгалтер 

2. Удосконалювати матеріально-

технічну базу ДНЗ 
постійно 

Завідувач, завідувач 

господарства 

3. Продовжити замінювати 

алюмінієвий  посуд для 

харчоблока на посуд з 

нержавіючої сталі 

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства 

4. Замінити лінолеум в ігрових 

приміщеннях груп «Чомусики» 

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства 

5. Придбання канцтоварів, 

навчальних посібників, іграшок 

для дітей 

Протягом 

року 

Вихователь-методист, 

вихователі, завідувач 

6. Придбати нові музичні 

інструменти 
Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства, музичні 

кервники 

7. Провести  інвентаризацію, 

списати непридатне майно 

Грудень 

2019, 

червень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства, бухгалтер 

8. Продовжувати  заміну рушників, 

матраців, ковдр,подушок, 

постільної білизни, тюлі. 

Придбати спецодяг для 

технічних працівників закладу 

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства, кастелянка 

9. Провести заміну дитячих ліжок в 

групі «Сонечко», столів в групі 

«Дзвіночки», «Капітошки», 

шкафів мийки в групах 

«Пізнайки»,   «Розумники», 

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства. 



Світильників на світлодіодні в 4-

х групах. 

10. Провести ремонт сходів 

всередині приміщення,   ганків, 

частковий ремонт ігрових 

майданчиків, 

Квітень -

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства  

11. Провести косметичні ремонти в 

приміщеннях закладу (за 

необхідності). 

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства   

12. Завершити обладнання закладу 

гарячим водопостачанням у 

безопалювальний  період  

Червень-

серпень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства   

13. Провести акцію з благоустрою 

території 

Квітень-

травень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства   

14. Провести закупівлю  

медикаментів, дезінфікуючих 

засобів, бактерицидних ламп 

За потребою 

Старша медсестра 

15. Продовжити  придбання 

комп’ютерної  техніки 

Протягом 

року 

Завідувач, завідувач 

господарства   

16 Провести зрізування аварійних 

дерев  (згідно акту обстеження) 

До 

10.08.2020 

Завідувач, завідувач 

господарства   

17 Провести ревізію сантехнічного 

обладнання по вікових групах 

(умивальні та туалетні кімнати) 

До 

01.08.2020 

Завідувач господарства 

18 Провести ремонт огорожі 

(частково) 

До 

10.08.2020 

Завідувач, завідувач 

господарства   

19 Провести   фарбування 

спортивного та ігрового 

обладнання на майданчиках 

До 

01.06.2020 

Завідувач господарства 

20 Провести ревізію теплового та 

водяного господарства 

(підвальне приміщення) 

До 

01.08.2020 

Завідувач господарства 

21 Завезення піску на дитячі 

майданчики 
Квітень 2020 

Завідувач, завідувач 

господарства 

22 Перевірка:  

 приміщень підвищеної 

небезпеки;  

 міцність кріплень та 

обладнання спортивних 

споруд на 

спортмайданчику та в 

спортивному залі;  

травень 2020,  

 

серпень 2020 

 

 

 

 

 

 

Комісія закладу 



 міцність кріплень та 

обладнання, стендів та 

експозицій у коридорах, 

кабінетах, групових 

осередках тощо;  

 справність 

електровимикачів, 

електророзеток, 

електропроводки у 

приміщеннях ДНЗ;  

 маркування 

електровимикачів, 

електророзеток, 

електрощитів,  

 вимірювання контурів 

заземлення обладнання, 

блискавкозахисту; 

 провести повірку 

метрологічного 

обладнання. 

23. Огляд приміщення та території 

ДНЗ на готовність до 

оздоровчого періоду та до нового 

навчального року  

 

травень 2020,  

 

серпень 2020 

 

Комісія закладу 

                                                                     



 


