
Аналітичний звіт 

про діяльність ЗДО «Золотий ключик» №6 

за 2018 рік 

 

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, а тому фінансово-господарська 

діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти. 

Фінансові асигнування на 2018 рік заплановано лише на захищенні статті і лише 

частково на утримання закладу освіти. 

 

У звітному періоді за кошти відділу освіти було придбано: 

1. Фарби для фарбування ігрового та спортивного майданчику, музичного та 

спортивного залу, маршових східців на суму 3495 грн. 

2. Шпалери на суму 2620 грн. 

3. Двадцять одне вікно на суму ______ грн. 

4. Рубильник на суму 850 грн. 

5. Миюче і пральний порошок на суму 1120,84 грн. 

6.  Крокви на суму 699 грн. + будматеріал на суму 812 грн. 

7. Цемент на суму 1635 грн. 

8. Канцелярія на суму 501 грн. 

9. Проведення технічного обслуговування наявних вогнегасників (14 шт.) та 

придбання 4 вогнегасників на суму 3582 грн. 

10.  Отримання сертифікату від відділу освіти Жашківської міської ради на суму 

3000 грн для придбання спортивного інвентаря. Придбано:  м’ячі 2 шт.,  обручі 

10 шт., палиці 10 шт., спортивні коврики, кільцекид, бамбінтон, скакалки 10 шт., 

тунелі 2 шт. 

В тому числі за спонсорські кошти: 

- Благодійним фондом «Нова Громада» було подаровано холодильник «Snaige». 

- Депутатом В. М. Ничепоренко замінено 2 вікна. 

- Підприємець Остапчук В. В. замінено 3 вікна. 

- Сім’я Мартинюк І. М. подаровано 2 пісочно-ігрових ящика. 

- Батьками групи «Всезнайки» подаровано 1 пісочно-ігровий ящик.  

Стан приміщення закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» №6 

задовільний. Заклад забезпечений проточною, очищеною, питною водою, на 



харчоблоці, пральні та групах є гаряча вода. Здійснено косметичні ремонти групових 

кімнат, пофарбовано ігрові споруди на майданчиках, фізкультурній площадці, музичний 

та спортивний зал, маршові східці; поновлено і виготовлено нове ігрове середовище, 

ландшафтні куточки. 

Важливою проблемою ЗДО залишається заміна вікон і дверей; будівництво 

пандуса; ремонт під’їзної дороги, площадки зі східцями центрального входу, пожежних 

переходів; придбання комплектів постелі,  спецодягу для технічного персоналу, 

кухонного та столового посуду. 

   


