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Біографія 

Сагала Ольга Василівна, народилася 05 червня 1982 року в селі 

Кохівка Ананьївського району Одеської області, у родині службовців. 

В 1997 році відмінно закінчила Кохівську загальноосвітню школу 

І-ІІ ступенів; 

В 2000 році з відзнакою закінчила Ананьївський 

сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку; 

В 2004 році закінчила Одеський державний аграрний університет 

отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку; 

В 2008 році закінчила Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, кваліфікація – магістр державного управління. 

Трудову діяльність розпочала бухгалтером свк «Хлібороб» 

Ананьївського району в 2000 році. 

З липня 2002 року до листопада 2016 року працювала в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, пройшла 

щаблини кар’єрних сходів державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування від спеціаліста Ананьївської районної 

державної адміністрації до начальника відділу кадрової роботи та 

служби в органах місцевого самоврядування апарату Одеської обласної 

ради. 

Неодноразово за сумлінну службу була нагороджена нагородами 

Одеської обласної ради. 

Управлінське кредо «Керувати – вести до успіху і процвітання». 

Життєве кредо «Де є бажання, знайдеться і шлях». 

 

 

 



 

1. Кохівський дошкільний навчальний заклад «Берізка» Кохівської 

сільської ради; 

2. Комунальна установа Кохівської сільської ради Ананьївського району 

Одеської області . 

3. Тип закладу – дитячий садок; 

4. Тип власності – комунальна установа; 

5. Потужність - 60 дітей; 

6. Дитячий садок «Берізка» розпочав свою роботу у січні 2017 року.  

У своїй роботі ДНЗ «Берізка» керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими підзаконними актами 

України та  Статутом Комунальної установи «Кохівський дошкільний навчальний 

заклад «Берізка» Кохівської сільської ради затверджений рішенням Кохівської 

сільської ради від 05.09.2016 року № 100-VII.  

Засновником дитячого садка «Берізка» є Кохівська сільська рада.  

Головною метою у діяльності дитячого садка є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для фізичного, розумового 

та духовного розвитку дитини. 

 Виховання та навчання дітей у дитячому садку «Берізка» здійснюється за 

освітньою програмою «Дитина». 

 Світлі, просторі кімнати нашого закладу наповнені дзвінкими дитячими 

голосами і їх яскравими посмішками.  

М’які килими, яскраві іграшки, зручні меблі, світлі та просторі групові 

кімнати наповнені пахощами зеленого розмаїття бавлять і тішать малюків, 

приваблюють також своїм неповторним інтер’єром затишні спальні кімнати. 

З першого дня перебування у садочку діти  оточені постійним піклуванням 

та турботою колективу.  

Кожна дитина в садочку зможе знайти себе, збагатити свій кругозір, 

навчитися пізнавати невідоме та самоствердитися.  

Наше кредо «Все починається з дитинства». 

Наше гасло «Дитинство починається з любові»; 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

НАША АДРЕСА 

66430 
Одеська область, 

Ананьївський район, 
с. Великобоярка, 

вул.. Центральна, 1-в.; 

E-mail: dnz_berizka2017@ukr.net 
Тел. (04863) 6-16-32 
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