
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 29
«17» лютого 2021 року
с. Лука-Мелешківська
   
Про роботу закладів дошкільної освіти

Керуючись  ст.32  Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про
мови»,  «Про  захист  дитинства»,  заслухавши  та  обговоривши  інформацію
начальника відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради про
стан роботи закладів дошкільної освіти на території Лука-Мелешківської ТГ, з
метою захисту прав та інтересів дітей виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:
1. Інформацію  начальника  відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської ради Маціпури Л.П. взяти до відома. (інформація додається)
2. Рекомендувати  Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської  сільської
ради:

2.1. Охопити як найбільшу частину дітей дошкільною освітою;
2.2. Сприяти забезпеченню  вихованців ЗДО повноцінним харчуванням
згідно норм чинного законодавства та затвердженого кошторису;
2.3. Приділяти максимальну увагу дітям з неблагополучних сімей;
2.4. Забезпечити організацію навчально – виховного процесу в  ЗДО в
відповідно до вимог нового Санітарного регламенту;
2.5. Сприяти впровадженню Базового компоненту дошкільної освіти в
навчально-виховній діяльності ЗДО Лука-Мелешківської ТГ;
2.6. Вжити  заходів  щодо озеленення території, та  утримувати  її  в
належному санітарному стані
2.7. Забезпечити  проведення  профілактичних  медичних  оглядів
педпрацівників  та  молодшого  обслуговуючого  персоналу  до  початку
нового начального року.

3. Фінансовому  відділу  (Шило  В.М.)  здійснювати  фінансування  Програми
розвитку  освіти  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади на
2021 рік в межах коштів, передбачених у бюджеті.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук
Е.О.

Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ



Про роботу закладів дошкільної освіти

На даний час функціонують 5 ЗДО, 1 дошкільний підрозділ при філії КЗ «ЗЗСО-ліцей»
та дошкільний заклад при ПП «Заклад  освіти «Джерело мудрості».

Заклади дошкільної освіти (дошкільні відділення) 
Лука-Мелешківської  громади
Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської сільської ради,

потужність закладу 140 дітей, кількість  дітей станом на 01.02.2021 р – 219, кількість груп- 7.
    КЗ Яришівський заклад дошкільної освіти «Журавлик» потужність закладу       20

дітей, кількість  дітей станом на 01.02.2021 р – 36, кількість груп- 2. 
КЗ «Золотий ключик»  с. Хижинці,потужність закладу 70 дітей, кількість  дітей станом

на 01.02.2020 р – 38, кількість груп- 2.
КЗ «Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с. Сокиринці, потужність закладу 50

дітей, кількість  дітей станом на 01.02.2021р – 38, кількість груп- 2.
Пилявський  дошкільний  навчальний  заклад«Ластівка»потужність  закладу  68дітей,

кількість  дітей станом на 01.02.2021. – 33, кількість груп- 2.
Прибузька  філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради», дошкільний

підрозділ,  потужність  закладу  45  дітей,  кількість   дітей  станом  на  01.10.2020  р  –  44,
кількість груп- 2.

Приватне підприємство «Заклад освіти «Джерело мудрості» , дошкільний заклад   с.
Парпурівці,  потужність  закладу  50  дітей,  кількість   дітей  станом  на  01.10.2020  р  –  43,
кількість груп- 3.

Враховуючи  вище  викладене  в  закладах  дошкільної  освіти  функціонують  20  груп,
охоплені дошкільною освітою 451 дитина, 1 дитина з ООП.

В закладах дошкільної освіти працюють 39 педагогічних працівників.
    Постійно проводиться робота по забезпеченню  збалансованого харчування дітей,

необхідного  для  їх  нормального  росту  і  розвитку,  із  дотриманням  натурального  набору
продуктів,  визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.Певні вимоги до
організації  харчування  дітей  у  ДНЗ  визначені  розділом  IX  Санітарного  регламенту  та
здійснюється відповідно до Норм № 1591;

     В закладах дошкульної освіти впроваджується система НАССР , видані накази про
створення  робочих  груп  ,  та  розроблені  положення  про  їх  роботу,  розроблені  плани
впровадження системи НАССР.

     За даними соціальних паспортів дошкільні заклади ТГ, ЗДО відвідують діти з сімей
учасників АТО:19 дітей, з багатодітних сімей: 67 дітей, 1 дитина вимушених переселенців,
напівсироти: 2 дитини, 2 дитини з сімей які перебували на обліку в соціальній службі.

Вартість харчування за 1 день становить 40 грн, батьки сплачують 40% вартості, що
становить 16 грн. Діти сімей АТО/ООС забезпечуються безкоштовним харчуванням, решта
пільгові категорії оплачують 50%.

      Організація  навчально-виховного  процесу  у  закладах  дошкільної  освіти
здійснюється  відповідно  до  Закону  України  "Про  дошкільну  освіту".  Зміст  навчально-
виховного процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція, від
12.01.2021),  що  є  Державним  стандартом  дошкільної  освіти  в  Україні.  Нова  редакція
документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між
закладом дошкільної освіти та загальної середньої освіти. 

Озеленення територій та утримання її в належному стані в ЗДО  здійснюється згідно до
вимог  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.  На даний час  заклади
дошкільної освіти працюють у звичайному режимі за умови неухильного дотримання правил
створення  безпечного  середовища  згідно  з  Регламентом  та  постановою  Головного
державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року № 55.

Начальник відділу освіти та культури                              Лариса МАЦІПУРА
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