
Дошкільний навчальний заклад ясла- садок «Берізка» міста 

Кілія Одеської області  

 
  

 
Завідувач: Кирнова Любов Петрівна .Народилася 01.05.1957 у с.Червоний Яр 

Кілійського району Одеської області. 

З 1964 по 1971 року навчалася у Червоноярьській  школі. 

З 1971 по 1974 навчалася у Кілійської середньої школі №2. 

 У 1974 поступила до Кишинівського педагогічного інституту , якій 

закінчила у 1978 році. Спеціальність за дипломом :  «Вчитель російської 

мови та літератури». 

З 1978 року по 1981 працювала вчителем російської мови та літератури 

Камишівської СШ Ізмаїльського  району Одеської області. 

З 1981 по 1984 року працювала вчителем російської мови та літератури   у 

ПТУ-28 с.Тараклія. Каушанського району, Молдова. 

З 1984 по 1985 працювала заступником директора у Кілійської середньої 

школі №7. 

З 1985 по 1988 працювала  методистом  методкабінету  Кілійського відділу 

освіти. 

З 07.09.1988 по теперішній час , працюю завідувачем ДНЗ ясла – садок 

«Берізка» міста Кілії Одеської області . 
Освіта  повна вища. Стаж педагогічної роботи - 39 років. 

 На посаді завідувача 29 років.«Відмінник освіти України». 

Заміжня. Чоловік - Кирнов В.П., пенсіонер за віком. 

ДНЗ розташований за адресою :68303, Одеська область, м .Кілія , вул Миру 

,71.  

Юридична адреса: 68303, Одеська область, м .Кілія , вул Миру ,68. 

 

Дошкільний навчальний заклад «Берізка»  працює більше 70 років. 

Споруда будувалася греками  у 18 столітті. 

Тип приміщення - одноповерхова споруда.  

Загальна площа закладу –  2484кв. м. 



Площа всіх приміщень за санітарними нормами передбачає 54 

місця: для дітей до 3-х років -8 ,а для 3-х років і старше - 46 місць. 

 Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Берізка»  є  

комунальною власністю Кілійської районної ради. 

Заклад перебуває у  сфері управління Міністерства освіти і науки 

України. 

  Це дошкільний навчальний заклад загального розвитку. 

ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем з 6.00 до 18.00 

Вихідні дні: субота та неділя, святкові дні. 

Режим роботи груп -10.5 годин перебування дітей: з 7.30 до 18.00 

  У закладі працюють в постійному режимі 3 групи для вікових 

категорій дітей: до 3-х років - ясельного 1група, і 2групи для дітей 

дошкільного віку, у них виховуються 78 дітей. 

 

 Наш кошторис формується із фінансових асигнувань, що 

надходять із: 

- районного бюджету 

- батьківських коштів за харчування дітей 

- благодійних внесків. 

 

У ДНЗ «Берізка»  турбуються про дітей 20 працівників. 

-з них 5  педагогів , 15 технічних працівників. 

Освітній рівень педагогів: 

Повна вища освіта (фахова)- 3 педагоги 

Неповна вища освіта -2 педагоги 

Кваліфікаційний рівень педагогів: 

Вища категорія -2 педагоги 

2 категорія -1 педагог 

 Спеціаліст 9 розряду-1 педагог  

Спеціаліст 8 розряду-1 педагог 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 





    











 Робочий телефон - (04843)-4-12-26, моб.тел.0984540896. 

 електронна адреса:berizka-kiliya@ukr.net 

 

 

          

  


