
Найменування: Дошкільний навчальний заклад (ясла -  садок ) № 2  

Керівник : Прущак Алла Анатоліївна 

Біографія : Прущак Алла Анатоліївна народилася 10 червня 1972року в сім’ї 

швачки та вчителя. В період з 1979 по 1987 роки навчалася в школі № 2  

м. Ананьїва. В 1987 році вступила до Балтського педагогічного училища. По 

його закінченню  в 1991 році була розподілена на посаду вихователя в 

дитячий садок № 2 « Ромашка». 

В 2004 році закінчила Сумський державний університет ім. Макаренка, за 

спеціальністю початкове навчання, соціальна педагогіка, вчитель початкових 

класів, соціальний педагог. З 02.08.2002 року наказом відділу освіти 

призначена керівником дошкільного закладу ( ясла – садок ) № 2. 

Одружена : чоловік – Прущак Едуард Миколайович ( 1970 р.н.), син – 

Прущак Станіслав Едуардович ( 1992 р.н.) 

 

 
 

 

Опис закладу: Першого квітня 1944 року з’явилися перші відомості про 

дитячі ясла № 1 ( наказ № 1 по Ананьївським дитячим яслам № 1).  Дитячі 

ясла складалися з двох груп – від двох місяців до року та від року до трьох.  

В 1948 році було відкрито ще дві групи - ясел, а в 1955 – ще дві. 

В 1962 році побудували три корпуси по типу так званого « фінського» 

будинку, де розмістили групи. Харчоблок та медичний пункт. 

З 1964 по 1973 роки будівля пекарні , що прилягала до дитячого садка 

перейшла на баланс дитячих ясел. Саме тоді настав розквіт закладу. Його 



називали ясла садок, де функціонували 12 груп. Коли в міст з’явився ще один 

садочок ( в лютому 1975 року), ясла – садок № 1 став ясла – садок № 2. 

Сьогодні в дошкільному навчальному закладі ( ясла – садок) № 2 функціонує 

6 груп : група раннього віку, молодша група, середня група, старша група, 

різновікова група та група – клас. Наявні приміщення харчоблоку, кабінети: 

керівника, вихователя – методиста, бухгалтера, медсестри, соціального 

педагога. Приміщення закладу площею 1441,0 кв.м.розташовані на ділянці 

8818,0 кв.м та орендуються в Ананьївській міській раді. Всі приміщення 

закладу пристосовані, підключені до газопостачання, водогону. Групові 

кімнати оснащені меблями, обладнанням та інвентарем, згідно до вимог. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



Контактні дані: 

Юридична адреса : 66400 Одеська область, Ананьївський район,  

місто Ананьїв, вулиця Дворянська, будинок 60. 

Телефон: 04863-2-21-59 

Електрона пошта: romashka602@ukr.net 


