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Анотація проекту 

«Садочок – наш другий дім, бо затишно і тепло в нім 

(заміна дверей та облицювання фасаду  в ДНЗ №207)» 

Актуальність проекту  

На території Інгулецького району по  вул. Салтиківська, 6А функціонує   комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №207комбінованого типу» Криворізької 

міської ради – осередок освіти й виховання дошкільнят.   53  працівника обслуговують 165 

дітей.      Зношена матеріальна база (зовнішні двері мають непридатний стан для нормальної 

експлуатації) та тривала відсутність ремонту фасаду несуть ризики для здоров’я дітей та 

вихователів, а також призводять до надмірних витрат на енергозабезпечення будівлі.  

Відповідно проект має подвійну проблематику, яка поступово поглиблюється з погіршенням 

стану  дверей та фасаду.  

Впровадження новітніх інноваційних технологій, а саме заміна зовнішніх  дверей, 

дозволить  значно скоротити витрати паливно-енергетичних та фінансових ресурсів, 

покращити якість навчального процесу, а оновлення фасаду приміщення  знизить показники 

шумоізоляції, підвищить рівень здоров’я вихованців, покращить естетичний вигляд будівлі 

навчального закладу. 

Проект характеризується відносною інноваційністю, він актуальний та сучасний, має 

соціально-економічну спрямованість. 

 Реконструкція приміщення ДНЗ №207 буде здійснюватись з використанням сучасних 

технологій, підходів до утеплення фасаду, заміна зовнішніх дверей здійснюватиметься на 

сучасні енергоефективні. 

Усі заплановані заходи проекту та витрати базуються на зібраних вихідних даних та є 

обґрунтованими для реалізації. 

Проектом планується здійснити наступні заходи: 

1. Проведення інформаційної кампанії: 

2. Закупівля будівельних  матеріалів: 

3. Демонтаж  старого обладнання та матеріалів 

4. Виконання робіт; 

5. Установка дверей; 

6. Наклеювання пінопласту на стіни; 

7. Влаштування армованої сітки із скловолокна; 

8. Штукатурка стін; 

9. Ґрунтування стін; 

10. Нанесення бетоноконтакту; 

11. Облицювання плиткою стін з затиранням стін. 

Результати реалізації   проекту  передбачають виконання заходів, які забезпечать 

належний тепловий режим в дитячому садку, покращення санітарно-гігієнічних умов, 

створення сприятливого середовища для повноцінного, гармонійного розвитку дітей.   

Оздоблення та утеплення  фасаду клінкерною плиткою,  заміна застарілих зовнішніх  

дерев’яних  дверей на металічні енергозберігаючі допоможе знизити тепловитрати у зимовий 

період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла, знизить показники 

шумоізоляції, підвищить рівень здоров’я вихованців, педагогів, мінімізує будь-які можливі 

ризики для здоров’я відвідувачів закладу.  

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту: 100000,00грн.  

Джерела його фінансування: 

95000,00 грн.   – кошти Фонду конкурсу; 

5000,00 грн.  –  власний внесок 

Партнерською організацією проекту виступатимуть Інгулецька районна організація 

міста Кривого Рогу Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» 

 

 



Докладний опис проекту. 

Опис проблеми  

      Ідея створення проекту виникла з метою вирішення основної проблеми, яка існує й 

потребує термінового розв’язання -   необхідності підтримання температурного режиму в 

приміщенні дошкільного закладу згідно вимог, закріплених Санітарним регламентом   та 

суттєвої оптимізації споживання енергоресурсів та економії бюджетних коштів. 

Основні втрати тепла відбуваються через вхідні двері  в заклад, так як вони  

встановленні  в 1967 році, дерев’яні,  без теплоізоляції,  спостерігаються  нещільності між 

дверною рамою та дверми, не оснащені інерційною системою зачинення.   Практично вони 

не підлягають ремонту.   Намагання працівників закладу провести  ремонт та утеплення  

дверей позитивного результату не дають.   

Для збереження тепла в закладі  необхідно   застосувати заходи щодо утеплення фасаду 

будівлі (обклеювання стін утеплювальними матеріалами з подальшим їх оздобленням) .  

Проблема стосується дітей і потребує термінового вирішення.  

Проект вирішить одразу наступні проблеми:  

− соціальну – у вигляді загрози здоров’ю дошкільнят та працюючого персоналу  

ДНЗ; 

− економічну – надмірні витрати на енергозабезпечення будівлі у зимовий час; 

− серед дітей та вихователів знизиться рівень вірусних захворювань, буде 

забезпечено комфортні умови для повноцінного та гармонійного розвитку;  

− екологічну – система утеплення сприятливо діятиме на здоров'я дітей: в 

приміщенні створиться сприятливий мікроклімат, температура повітря і вологість 

повітря утримуватимуться в балансі.   

Провівши анкетування та соціологічне  опитування батьків, працівників та жителів 

району,  представниками нашого  закладу було виявлено, що на даний час склалась складна 

ситуація по покращенню теплового режиму в ДНЗ №207. Були отримані наступні 

результати( за 5-ти бальною системою): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

 Чи хотіли б ви,щоб ваша дитина відвідувала  теплий , затишний та комфортний дитячий садок? 

 Чи згодні ви,що на даний час дерев’яні конструкції  в дошкільному закладі №207та фасад 

будівлі  придатними для використання? 

 Чи згодні ви допомогти  садочку, щоб  навчально-виховний  заклад мав змогу виконувати 

свою пряму функцію у відповідності до санітарно – епідеміологічних вимог та був 

комфортним та затишним для дітей, які в ньому  виховуються та навчаються? 

 Ваша думка «Проектний спосіб – єдиний реальний шлях вирішення даної проблеми?»Так чи 

ні? 

 Реалізація даного проекту дозволить скоротити споживання теплової енергії на опалення 

будівлі та обумовить зниження витрат на тепло споживання? 

 Чи готові  ви допомогти у вирішенні питання покращення теплового режиму в дошкільному 

навчальному закладі №207 ? 

Відбулося засідання членів Інгулецької районної організації міста Кривого Рогу 

Всеукраїнської громадської організації  інвалідів «Союз Чорнобиль України»,на якому    

аналізувались дані соціологічного опитування, які показали, проблема дійсно існує і 

потребує впровадження заходів із їх теплової модернізації. Крім того, заміна дверей на 

металеві покращить стан пожежної безпеки у будівлі.  

Представники організації з даною пропозицією звернулися  до адміністрації дошкільного 

закладу. Ідея участі в конкурсі була підтримана колективом та батьківською громадськістю 

1 2 3 4 5 6

Ні 0 5 0,5 0 0 0,3

Так 5 0 4 5 5 4,2

Утримались 0 0 0,5 0 0 0,5

Соціальне опитування  мешканців мікрорайону 



на загальних батьківських зборах, де був підписаний протокол про наміри спільної реалізації 

проекту, в якому визначили функції та завдання  учасника конкурсу та організації партнера. 

 

Мета та завдання проекту 

Основною метою проекту є економічно ефективне енергозабезпечення будівлі дошкільного 

навчального закладу за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення 

бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії, покращення санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей у навчальному закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, 

підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, створення умов 

для нарощування інтелектуального потенціалу населення; 

 

Завдання проекту: 
− провести заміну  зовнішніх дверей на сучасні металеві для покращення теплоізоляції; 

− зменшити обсяг витрат енергоресурсів шляхом  встановлення  металевих  

енергозберігаючих  дверних  блоків на вході в  дошкільний навчальний заклад; 

− підвищити термін експлуатації будівлі, покращити її естетичний вигляд; 

− сформувати в учасників навчально-виховного процесу (дошкільнят, батьків, 

працівників закладу) культуру енергозбереження та енергоспоживання; 

− здійснити заходи, спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до 

необхідності підвищення енергоефективності шляхом популяризації серед мешканців 

району шляхів вирішення проблеми енергозбереження. 

Пріоритетним  напрямком проекту є: 

− реконструкція будівлі комунальної власності з урахуванням енергозберігаючих 

технологій; 

− проведення технічних заходів дозволить  досягнути позитивних фінансових 

результатів; 

− забезпечення комфортних умов для вихованців та працівників закладу, скорочення 

витрат на енергопостачання; 

− виконання завдань з енергозаощадження та енергоефективності, визначених 

Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу  на період до 2025 року.   

Основна проблема, на розв’язання якої спрямовано проект: 

1. Проект орієнтований на створення комфортних умов для перебування дітей та персоналу 

дошкільного закладу із одночасним скороченням витрат на енергозабезпечення закладу, 

шляхом впровадження  сучасних технологічних рішень та технологій. 

2. Проект «Садочок – наш другий дім, бо затишно і тепло в нім» (заміна дверей та 

облицювання фасаду  в КЗ «ДНЗ(ясла-садочок) №207 кт»КМР)  дозволить підтримувати у 

приміщені дошкільного закладу  температурний режим згідно з вимогами санітарного 

законодавства.  

3. Покращити експлуатаційні можливості об'єкту. 

4. Поліпшити зовнішню привабливість будівлі  дошкільного закладу, яка відноситься до 

центрального архітектурного ансамблю населеного пункту,  збереже будівлю від руйнування 

та забезпечить належні санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у садочку. 

Технологія досягнення цілей 

Для ефективного вирішення всіх питань, пов´язаних з даним проектом, було створено 

робочу групу, в яку увійшли члени творчої групи ДНЗ та представники Інгулецької районної 

організації міста Кривого Рогу Всеукраїнської громадської організації  інвалідів «Союз 

Чорнобиль України».  

1. З метою широкого інформування громадськості з питань проведення конкурсу  була 

проведена інформаційна   кампанія: 

− проведені загальні батьківські збори на базі КЗ «ДНЗ №207(ясла-садок)№207 КТ»КМР. 

− розміщення  оголошень  «Підтримайте нас»; 

− розроблені флайери з інформацією; 

− виготовлені візитівки. 

Основні заходи проекту будуть реалізовуватися у ході кількох етапів. 

І етап - здійснення ревізії та інвентаризації  вхідних дверей та оновлення фасаду будівлі 

закладу  



1.   Створення координаційної ради з впровадження проекту. 

2.   Здійснення ревізії та інвентаризації  вхідних дверей. 

3.   Складання графіку виконання робіт. 

ІІ етап – проведення підготовчих та організаційних робіт: 
1. Розрахунок витрат, ефективності та окупності впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

2.    Укладення договору на придбання матеріалів: 

1. Двері вхідні металеві. 

2. Цемент.  

3. Церезіт. 

4. Плитка облицювальна.  

5. цвяхи, дюбеля, болти, шурупи. 

6. Грунтовка  глибоко проникаюча. 

7. Пінопласт вогнетривкий. 

8. Клеюча суміш для плит. 

9. Монтажна піна. 

10. армована сітка. 

11. Перфокутки. 

12. Бетоноконтакт. 

13. силіконовий герметик. 

14. суміш для затирання швів. 

15. Рівні. 

16. Дюбель зонт.  

17. Світильник вуличний.   

18. Лист оцинкований.  

 

3.   Виконання заходів з безпеки праці: проведення інструктажів та навчань з охорони праці 

при виконанні робіт. 

4.    Висвітлення ходу реалізації заходів у ЗМІ.   

ІІІ етап – проведення будівельних та інших робіт: 
− демонтаж  старого обладнання та матеріалів; 

− виконання робіт; 

− установка дверей; 

− наклеювання пінопласту на стіни; 

− влаштування армованої сітки із скловолокна; 

− штукатурка стін; 

− грунтування стін; 

− нанесення бетоноконтакту; 

− облицювання плиткою стін з затиранням стін. 

ІV етап - аналіз результатів та підведення  підсумків 
1.  Висвітлення результатів реалізації проекту та розповсюдження позитивного досвіду через 

ЗМІ; 

2.  Оцінювання результатів проекту членами громади міста, мешканцями району. 

3.  Здійснення моніторингу громадської оцінки ефективності досягнутих результатів. 

4. Реалізація завдань проекту буде базуватися на попередніх досягненнях організації  шляхом 

виконання заходів, які забезпечать належний тепловий режим в дитячому садку, покращення 

санітарно-гігієнічних умов, створення сприятливого середовища для повноцінного, 

гармонійного розвитку дітей.  В першу чергу,  для вихованців (165 осіб), щоб здійснити їх 

мрію про сучасні, комфортні умови; для педагогічного колективу(53 особи), щоб їм було 

комфортно працювати; для батьків вихованців, щоб вони не хвилювалися за перебування 

дітей в неналежних умовах;  для батьків, які мають   дітей раннього віку та планують їх 

зареєструвати до ДНЗ – близько 60 осіб, відвідувачів районних та міських заходів, педагогів 

цього закладу  у роботі над обласною  проблемою «Освіта для сталого розвитку» (2010-2020 

роки), яка допомагає вирішувати питання екологічної та економічної освіти у дітей 

дошкільного віку.    

 



Очікувані результати від виконання проекту 

Після реалізації даного проекту з утеплення приміщення закладу ми матимемо 

можливість вдосконалювати  та зміцнювати здоров’я дітей шляхом комплексного 

розв’язання педагогічних,  медичних,  та соціально – психологічних завдань з урахуванням 

індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди. 

Для дітей, педагогів та обслуговуючого персоналу закладу будуть створені належні 

температурні та санітарно-гігієнічні умови, які  позитивно вплинуть  на здоров’я дітей та 

працівників закладу.  

Економитимуться кошти, задіяні для оплати   теплопостачання, що особливо 

характерно для опалювального періоду. Заощаджені кошти можна буде спрямувати на 

придбання сучасного ігрового та  навчального обладнання. 

поліпшиться мікроклімат в дошкільному закладі, покращить естетичний вигляд будівлі 

навчального закладу. 

У довгостроковій перспективі зросте престиж закладу, так як будуть створені умови 

для комфортного навчання та гармонійного розвитку декількох поколінь маленьких жителів 

району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


