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Управлiння iнформачiйного забезпечення та
доступу до публiчноi iнформаuii
виконавчого органу КиIвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi м iськоi державноi адмiнiстрацii)

lJltttt зillltlt'lla оl,ри\lанtlя rrl,блiчноТ iнформачii Nэ 2l2 (з) вiд 18.01.20l8, який
trit.(iiitttotl ilo Киiвськоi MicbkoT державноi алмiнiстрачii, розглянуто !арницькою
раiiоttttою в пliс,гi КиеBi державною адмiнiстрацiсю.

За резул ьтатам и розгляду повiдомлясмо.
!,арницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя не е розпорядником

письмовоi згоди батькiв закладу дошкiльноi освiти <монтессорi-саду> на встановлення
домофону та протоколу зборiв батькiв iз пiдписами щодо погодження на встановлення
-rоr,rофону.

[}Ll.'11111'1nc ilrфорrrl'смо. що Ваш ilrформачiйний запит направлено до розпорядника
litзtlit.lctttli' lrtllrtc iнформаuiт - закладу дошкiльноi освiти <монтессорi.сад> з метою
()llI)altloBaHIlrt йоl,о вiлповiдно до законодавства.

Разом з тим. надасмо Вам копilо л иста-кJlопотання вiд батькiвського KoMiTeTy
<Монтессорi-Саду) дО управлiннЯ освiти [арниЦькоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiстрачii.

НаданнЯ дозволУ управлiннЯ освiти на встановлення домофону у зак.падi
t()lItKi,lbH()T ()cпi'l и та видання IIаказу управлiння освiти про погодження на

lj!,Ill]l\)I.t tсltttя.ltllttlфоll),),,1l4.гяt!о1\,l\/ садку не передбачено.
(.'. ti,l зазltа'tити. tцо с'l'вореttня безпечних умов для перебування9 навчаннJI та

l]llх()|]аIItIя jliтcй знаходиться на постiйному контролi,
!о штаr,ного розпису кожного закпаду дошкiльноi освiти !арницького району з

01.01.2018 року введено додаткову одиницю посади сторожа. OKpiM того, за бюджетнi
кошти здiйснюсться обслуговування (тривожноi кнопки>,
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В. Лозовий

l]IaHoBHa панi Анно!
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Ilачалыlику, чправлiння освiти
дарницькоi районноi в м. Киевi
державноi алмiнiстрацii
Списовськiй е.I.
],олови батькiвс ького KoMiTeTy
дошкiльного навчального закладу
(ясел-садка) ,<М он тессорi-сад>
сусловоi Нiнель Леонiдiвни

ЛИСТ - КЛОПОТАННЯ

U_IaHoBHa Свгенiе IBaHiBHo !

У rKoBTHi 2017 року на батькiвсьttих зборах були порушевi питання пропосил ення охо они в

L,l

днз. Батьками було запропоновано та вирiшено
в станов омофо н оча б на одних дверях. Звертаемось до Вас з лроханнямлозволити вс овити домофон на центральних дверях нашого садо I]Ky так якI]важасмо,lцо це допоможе забезпечиr.и охорону майна днз, безпеку
життсдi
садоtIку

12.01,2018 р.
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яльностi наших дiтей та не допусти ,rи cTopclHHix осiб до нашого

З повагою голова батькiвського KoMiTeTv Суслова Н. Л.
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