
Степанівським дошкільний навчальний заклад 

 

 
           Домущі  ( Вабіщевич) Валентина Адамівна народилася 7 грудня 1966 

року в с. Карнагорово Березівського району Одеської області в родині 

колгоспників. 1983р. закінчила Березівську ЗОШ № 1. З 1983-1986р.-навчалася 

в Петрівському аграрному технікумі. 

           Трудову діяльність розпочала в колгоспі ім..Котовського Березівського 

району Одеської області в 1986р. аграном-насіневод. З 2002 року  працює в 

Степанівському ДНЗ на посаді завідувачки. 

Одружена. Чоловік Домущі Сергій Петрович 1964 року народження. Працює в 

АФ Основа на посаді директора. Маю двох дітей. Син Сергій- 1987р. та доньку 

Євгенію - 1991 року народження. Проживаю в с. Степанівка  вул. Шкільна 21 

Березівського району  Одеської області. За роботу в Степанівському ДНЗ 

нагороджена грамотами: Березівською районною державною адміністрацією та 

районною радою -  2005р. Степанівською сільською радою- 2007р.Березівською 

районною державною адміністрацією – 2007р. Березівською районною 

державною адміністрацією – 2011р. Відділом освіти Березівкого РДА – 2013р. 

Одеською  обласною радою – 2014р. 

 

 

 



                                         Історична довідка 

Степанівського дошкільного навчального закладу 
         

        Степанівський дошкільний навчальний заклад знаходиться за адресою 

67351 Одеська область, Березівський район, с. Степанівка вул.(Котовського 12 

А) Центральна 12А 

         Степанівський дошкільний навчальний заклад функціонує з 1961 року. На 

період заснування дошкільний навчальний заклад перебував на  балансі 

колгоспу ім.Котовського, на даний час знаходиться на балансі Степанівської 

сільської ради. 

        Завідуюча Степанівського ДНЗ Домущі Валентина Адамівна працює з 

2002 року по теперішній час. 

        Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність   відповідно до 

Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний 

навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від  

12.03.2003р.№305 Статуту Степанівського дошкільного навчального закладу 

комбінованого типу затвердженого рішенням Степанівської сільської ради № 

206 - ІV від 16.08.2005р. 

       В Степанівському ДНЗ працює колектив, який складається з 11 осіб з них  

два педагогічних працівники, які мають відповідну педагогічну освіту.     

Приміщення закладу спеціально побудоване, одноповерхове. Загальна площа 

приміщень 469 м2, площа ділянки 0,50 га. Проектна потужність закладу – 2 

групи на 45 місць. Фактично працює одна різновікова група, в ній – 26 дітей. 

Вільні групові приміщення використовуються як музичний зал та кімната для 

занять з дітьми. При збільшенні кількості дітей дошкільного віку в 

с.Степанівка, заклад буде працювати на повну потужність. Заклад працює у 

постійному режимі за п’ятиденним робочим тижнем 10,5 годин. Музична зала є 

в наявності, також в ній проводяться заняття з фізичної культури. Медичного 

кабінету немає в наявності, використовується кабінет завідувачки. Харчоблок 

облаштовано газовою плитою на три камфори; двома мийками з нержавіючої 

сталі, стелаж з нержавіючої сталі. Є в наявності м’ясорубка, електродуховка, 

міксер. Є в наявності пральна машинка-автомат. Водопостачання в закладі 

централізоване, каналізація-вигрібна яма. Заклад газифіковано у 2002 році. Тип 

опалення – автономний. Внутрішні туалети є в наявності. Ігрові майданчики є в 

наявності. Територія закладу огороджена залізобетонними  секціями та 

металевою огорожею. Комп’ютерним обладнанням заклад забезпечений. 



 

 

 

 



 

 

  


