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Завідувач: Івасюк Олена Володимирівна 

 

Дата народження: 08 червня 1980 р 

с. Широка Балка, Біляївський  район,  

 

Освіта: вища, Одеський державний 

Південноукраїнський національний педагогічний 

університет ім..К.Д. Ушинського 20013 р., організатор 

дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, 

логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних 

закладів. 

 

Трудова діяльність: З 07.04.03. – 31.10.03 – виконуюча 

обов’язки  завідуючої Широкобалківським дошкільним 

навчальним закладом  дитячим садком«Ромашка» 

 

З 01.11.03. – 31.03.04. – призначена на посаду сторожа 

Широкобалківського ДНЗ  «Ромашка» 

 

На посаді завідувача з 01.04.04 

 

В 1967 році в центрі села Широка Балка в приміщенні, де був гуртожиток для робочих 

колгоспу пристосувався дитячий садок, під керівництвом Гаращенко Раїси Афанасіївни. 

Тут налічувалось три групи, які працювали сезонно: старша, середня, ясельна, в зв’язку 

з відсутністю опалювальної системи.  На той час садок мав назву ясла - сад №4. Дітей в ясла 

приймали ще зовсім маленькими (з восьми місяців).Кухня працювала на пічному опаленні. 

І тільки в 1974 році, коли ясла – сад перейшов до районного відділу освіти, була куплена 

електрична плита.    

Час йшов все змінювалося. Змінилася і назва дитячого садка з  2000 року  став називатися 

дитячий садок «Ромашка».  

     У 2012 році було проведено  капітальний ремонт  однієї половини дитячого садка для 

другої групи, у 2016 році проведено капітальний ремонт іншої частини. 

     Потужність закладу становить 25 місць. 

     На даний час це сучасний дитячий заклад з затишною атмосферою, який налічує 45  

дітей.                                                                      

 

с.Широка Балка, вул.Леніна,56а 

Біляївський район, Одеська область.  

67653 

Ivasjukelena@gmail.com  
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