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Упродовж 2021 року велась активна робота щодо розвитку мережі закладів 

дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади. В місті 

функціонує 45 ЗДО (40 – комунальних, 1 – відомчий, 4 – приватних), 2 початкові 

школи з дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 1 спеціальна 

школа з дошкільними групами та 2 приватні заклади з дошкільними групами. З 

початку 2021р. до мережі закладів дошкільної освіти ввійшли 2 сільські заклади 

дошкільної освіти, які відвідує 232 дітей: Тисменичанський заклад дошкільної 

освіти «Їжачок» (6 груп, 121 дитина) та Радчанський заклад дошкільної освіти 

«Червона шапочка» (5 груп, 111 дітей). 

Реалізується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 2021-

2022н.р. Відкрито ЗДО№ 37 «Джерельце» (6 груп, 115 місць), (містечко 

«Липки», вул.Мазепи, 164, корпус 12) та ЗДО 21 «Подоляночка» (7 груп, 130 

місць), (вул. Г.Хоткевича, 11а). Затверджено рішення міської ради «Про створення 

закладу дошкільної освіти №38 «Намистинка» Івано-Франківської міської ради» 

від 03.11.2021р. № 358-17. 

  

Збільшується мережа приватних закладів. На підставі звернень 

засновників 3 приватні заклади внесено до мережі закладів освіти Івано- 

Франківської територіальної громади: Приватний ЗДО (ясла-садок) «Телесик» 

УГКЦ (5 груп), Приватний ЗДО (ясла-садок) «Смартік» (4 групи), Приватний 

ЗДО (ясла-садок) «Зе інгліш скул» (3 групи). Відповідно до фактичної мережі в 

закладах виховується 10392 дітей дошкільного віку (проектна потужність груп 

за нормативами наповнюваності – 7480 місць). 

Охоплення дітей закладами дошкільної освіти порівняно з минулим 

роком зросло з 10020 до 10392, а відсоток охоплення дітей від 3 до 6- з 97% до 

98,2%, дітей старшого дошкільного віку – 99,4%. На 100 місцях виховується 139 

дітей. 

Продовжується поетапне впровадження інклюзивної освіти у закладах 

дошкільної освіти: у 32 закладах функціонує 92 інклюзивні групи для 132 

дітей. 

З метою забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту та дотримання ст.30 Закону України «Про освіту» в 

закладах дошкільної освіти проведено моніторинги: «Створення умов для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти» та 

«Наповнення сайтів закладів дошкільної освіти відповідно до ст. 30 Закону 

України «Про освіту» (щодо прозорості та інформаційної відкритості закладів 

освіти)». Визначено основні проблеми та шляхи їх вирішення. 



У 2021р. розпочато електронну реєстрацію до сільських дошкільних 

закладів: Вовчинецького ЗДО «Ластівятко», Тисменичанського ЗДО «Їжачок», 

Радчанського ЗДО «Червона шапочка» та новозбудованого ЗДО №37 

«Джерельце». У зв’язку з закриттям 2 санаторних груп у ДНЗ № 6 «Колобок» 

(зменшилася потреба у відвідуванні дітьми санаторних груп для дітей з 

тубінфікуванням) розпочато електронну реєстрацію дітей у групи загального 

розвитку (1 група раннього віку, 1 дошкільна). 

З метою удосконалення системи електронної реєстрації дітей 

дошкільного віку затверджено рішення міської ради від 23.12.2021р. № «Про 

затвердження Положення про автоматизовану систему «Е-Садок» для 

реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Івано- 

Франківської міської територіальної громади». З 2022р. електронна реєстрація 

здійснюватиметься в онлайн режимі на новій платформі (портал bloqly, з 

використанням технологій blockchain). Електронний реєстр з використанням 

системи «Е-Садок» забезпечить спрощені умови та єдиний підхід для 

зарахування дітей у дошкільні заклади комунальної власності. З 01.02 2022р. 

розпочнеться електронна реєстрація в ЗДО №21 «Подоляночка». 

З метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів закладів 

дошкільної освіти, розвитку професійних якостей педагога, підвищення якості 

освітнього процесу, підтримки творчої праці вихователів та популяризації 

педагогічних здобутків проведено міський конкурс фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Вихователь року - 2021». За 

результатами конкурсних випробувань переможцями стали: І місце - Юлія 

Федак, вихователь ДНЗ № 4 “Калинова сопілка”; ІІ місце - Марія Щербак, 

вихователь ДНЗ № 29 “Кобзарик”; ІІІ місце - Оксана Попович, вихователь ДНЗ 

№1 «Калинонька». Переможців нагороджено преміями та подякою міського 

голови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» внесено суттєві корективи в 

організацію харчування дітей у закладах освіти міста. З цією метою проведено 

ряд організаційних заходів (нарад, семінарів, управлінських рішень, нових 

закупівель тощо), затверджено примірне чотиритижневе сезонне меню для 

організації 3-разового харчування дітей. Прийнято рішення міської ради від 

23.12.2021р. № «Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти, дошкільних групах закладів загальної середньої освіти Івано- 

Франківської міської ради», відповідно до якого збільшено вартість харчування 

дітей у ЗДО у 2022р. 

 



Завершилася комплексна модернізація   будівель закладів ДНЗ 

№19 «Троянда» та ДНЗ № 30 «Ластівка» за програмою НЕФКО 

(підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів). За кошти 

місцевого бюджету зроблено капітальний ремонт басейну в ДНЗ №28 

«Квітка Карпат», брукування території у ДНЗ №19 «Троянда», ДНЗ №30 

«Ластівка».  

 

За результатами щорічного міського конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства 

дошкільні заклади отримали ряд перемог. У номінації «Проекти 

громадських та благодійних організацій» переможцями стали 15 

благодійних фондів ЗДО№ 4, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33, ПШ 

«Пасічнянська». Переможцями програми «Бюджет участі» стали 3 

заклади дошкільної освіти (ДНЗ № 1 «Калинонька»   -   проєкт   

«Сучасний   рекреаційний   простір   в   ЗДО   №1 «Калинонька» (поточний 

ремонт фойє та зимового саду)», ДНЗ № 3 «Бджілка» - проєкт «Сучасні 

ігрові пісочниці ЗДО №3 «Бджілка», Тисменичанський ЗДО «Їжачок» - 

проєкт «Сучасно, смачно, безпечно - модернізація харчоблоку 

Тисменичанського ЗДО "Їжачок". 

Здійснено ремонт системи опалення в ДНЗ № 7 “Золотий ключик”, 

ДНЗ № 14 «Кристалик». Відкрито спортивну доріжку в Черніївському ЗДО 

«Мрія» та спортивний майданчик в ЗДО № 25 «Янгелятко». Активно 

проводяться роботи з будівництва ЗДО № 38 «Намистинка» в Крихівцях. 
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