
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДНЗ «СОНЕЧКО» С. КАМ’ЯНКА 

 

 

Щур Інна Георгіївна 

 

 

Народилась 05 липня 1975 року в селі 

Першотравневому Великомихайлівського району 

Одеської області. Після закінчення Першотравневої ЗОШ  

в 1990 році вступила до Білгород – дністровського 

педагогічного училища. Після здобуття спеціальності вчителя початкових 

класів почала свою трудову діяльність в рідній школі в селі Першотравневе. 

Через  два роки за сімейними обставинами змінила своє місце проживання і 

оселившись в місті Роздільна працювала в дошкільному закладі № 1 

«Веселка» вихователем, пізніше – інструктором з фізичного виховання. Через 

деякий час перейшла працювати до ДНЗ № 6 «Оленка» методистом. 

Пропрацювавши на даній посаді пів року  в 2012 році була переведена на 

посаду завідуючої КЗ ДНЗ «Сонечко» с. Кам’янка де і продовжую працювати.  
 

Опис навчального закладу 
Дошкільний навчальний заклад розпочав своє в 1967 році та мав назву 

«Ягідка». Дитячий заклад підпорядкований та знаходився на утриманні 

колгоспу ім.. Щербакова, під керівництвом голови господарства Кривопляса 

Анатолія Васильовича. Перебування та харчування дітей в дитячому садку 

було безкоштовним, всі витрати  дитячого садка були за рахунок колгоспу.  

Першою завідуючою дошкільного закладу була Литвиненко Катерина 

Дем’янівна. До штату входило дванадцять працівників.Садочок був  

розрахований на 60 місць,які були розподілені на три вікові групи. В 1991 

році з розпадом Радянського Союзу настали важкі часи і колгосп був 

змушений закрити дошкільний заклад, в зв’язку з неможливістю його 

подальшого утримання. Будівля дитячого садка весь час була під охороною, 

тому збереглась  до часів відновлення. В 2005 р. дошкільний навчальний 

заклад перейшов до комунальної власності територіальної громади 

Кам’янської сільської ради. В січні 2006 р. розпочався капітальний ремонт 

приміщень. Кошти на ремонт виділила Роздільнянська Районна Рада та 

Кам’янска сільська  рада. Обладнання було повністю придбано за рахунок  

сільської ради. В 2007 році відбулося відкриття дошкільного закладу. 

Кількість груп зменшилась.Залишилась одна різновікова група , яка 

розрахована на 30 місць, та змінилась назва садочка . Садочок став 

називатись «Сонечко». 

Через те ,що збільшилась кількість дітей дошкільного віку на території 

Кам’янської сільської ради  - влітку  2014 року  було прийнято рішення 

відкрити   додатково ще одну різновікову групу і кількість дітей збільшилась 

до 45 дітей.                                           
 



Фото навчального закладу 

 

 
 

 

  

 

  

 

 



        
 

 
 

 

           
 

 

Контактні дані 

(юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 

 

67432, Одеська обл.., Роздільнянський район 

село Кам’янка, вулиця Центральна , б\н 


