3. Дошкільна освіта міста у 2018 році
На 1січня 2018 року в місті обліковано 1793 дітей віком від
народження до 6 років.
На 1 вересня 2018 року функціонує 3 ЗДО:
ДНЗ №1 по вул. Покровська, 18;
ДНЗ №2 по вул. Стависька, 67;
ДНЗ №4 по вул. Сагайдачного, 3;
та 2 дошкільних підрозділи НВК:
Дошкільний підрозділ НВК №3 по просп. Незалежності, 281
Дошкільний підрозділ НВК №5 по вул. Грецька, 19
Чотири ЗДО розміщені в типових приміщеннях, а ДНЗ 4 – в
пристосованих 4-х корпусах, два з яких реконструйовано. Всі
заклади забезпечені проточною холодною і гарячою водою.
Харчоблоки обладнані необхідним холодильним та технологічним
обладнанням, новими електроплитами на 100%. У чотирьох ДНЗ
водяне опалення на газу (у дошкільному підрозділі НВК 3 централізоване, а у ДНЗ 2 та дошкільному підрозділі НВК 5 –
індивідуальне). Котельні ДНЗ 4 працюють: один на електроенергії
індивідуально, один на газу індивідуально.
У кожному закладі функціонують медичні кабінети, ізолятори,
які забезпечені необхідним обладнанням та ліками.
Всі ЗДО працюють в 5-денному режимі з 9 годинним
перебуванням дітей.
Навчально-виховний процес з 1 вересня 2018 року будуть
здійснювати 90 педагогічний працівник, з них 63 мають вищу
освіту.
25 працівника із вищою освітою та 24 із освітою молодшого
спеціаліста мають дошкільну освіту.
У ЗДО працюють 5 вихователів – методистів, 5 практичних
психологів, 5 інструкторів з фізичного виховання, 12 музичних
керівників, 4 логопеди, 7 медичних сестер.

1 січня 2018 року у 42 групах виховувалось 1232 дітей.
З 1 вересня 2018 року у 42 групах буде виховуватись 1167 дітей.
Із 292 дитини 5-ти річного віку, що проживають у місті,
дошкільною освітою у ЗДО за місцем проживання охоплено 207
дітей. В інших ЗДО міста виховується 85 дітей.
Дошкільною освітою охоплені всі діти 5-ти річного віку.
При підготовці до 2018-2019 навчального року за кошти міської
ради придбано матеріали для ремонту даху в ДНЗ №1 на суму до 34
тис. грн.
За батьківські кошти проведено ремонт даху у ДНЗ 1 на суму
15,6 тис. грн., придбано лінолеум у ДП НВК 3 на суму 17 тис. грн.,
замінено сантехнічного обладнання та ремонт опалювальної системи
в ДНЗ 5 на суму 7,1 тис. грн., проведено капітальний ремонт актової
зали в ДНЗ 2 на суму 14 тис. грн...
Протягом року замінено:
- 1 дверний блок в ДНЗ №2 на суму 9 тис. грн.;
- 21 віконних блоків у ДНЗ 2, 1, дошк. підрозд. НВК 5, 3 на суму
71 тис. грн.;
- освітлювальних приладів на 4,3 тис. грн..
Протягом року придбано:
- 4 стінки у ДНЗ 2 на 21 тис. грн..
- нестандартного обладнання у ДНЗ 2, 4, дошк. підрозд. НВК 5 на
68 тис. грн.;
- штор на 8 тис. грн.;
- 250 комплектів білизни на 14 тис. грн.;
- посуд на суму 5 тис. грн.;
- пральну машину в ДНЗ 1 на суму 7,6 тис. грн..
На ремонтні роботи у всіх ДНЗ залучено благодійних внесків на
суму 427 тис. грн., із них в ДНЗ 2 - 163 тис. грн..

