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Шановний Олександре!
Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з адміністрацією
Основ'янського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит
на інформацію від 30.10.2018 щодо надання інформації стосовно
функціонування закладу дошкільної освіти №31.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Заклади освіти районів міста Харкова очолюються Управліннями освіти
адміністрацій районів Харківської міської ради (далі - Управління освіти).
Управління освіти діють на підставі власних Положень, затверджених
рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15
«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради
7 скликання», згідно з якими вони є самостійними виконавчими органами
міської ради, мають власне фінансування, є головними розпорядниками
бюджетних коштів та за рахунок коштів бюджету району по галузі «Освіта»
утримують підпорядковану їм мережу закладів освіти.
Бухгалтерський облік у закладах освіти комунальної форми власності
здійснюється централізованими бухгалтеріями Управлінь освіти.
Отже, Департамент освіти не є розпорядником інформації щодо обсягів
фінансування у 2018 році по кожному окремому дошкільному навчальному
закладу7, зокрема ЗДО № 31.
Запитувану Вами інформацію щодо кількості придбання миючих
та гігієнічних засобів для ЗДО № 31 у 2018 році надаємо спираючись на надані
Управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської
ради дані.
У 2018 році для закладу дошкільної освіти № 31 було придбано порсщіку
прального 45 кг на загальну суму 1999 грн 35 коп.
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Списку або реєстру мийних та гігієнічних засобів, які можна
використовувати в дошкільних навчальних закладах для виконання санітарногігієнічних норм, на теперішній час нормативними документами не
передбачено.
Керуючись нормами Санітарного регламенту для дошкільних навчальних
закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 24.03.2016 № 234, до переліку мийних та гігієнічних засобів входять:
туалетний папір, мило, сода, дезінфікуючі та мийні засоби.
Крім того, використання мийних засобів у дошкільних навчальних
закладах регламентується п.5.3 Інструкції з організації харчування дітей
у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006
№ 298/227 (мийні засоби, які використовують у дошкільних навчальних
закладах, повинні мати позитивний висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи про дозвіл на застосування в навчальних закладах).
На сьогодні, чинним законодавством України не передбачено норм
використання мийних та гігієнічних засобів на одну дитину у закладах
дошкільної освіти та не визначено органи, на які покладено обов'язок розробки
вшцеозначених норм.
Таким чином, розрахунку щодо норм витрат мийних та гігієнічних
засобів на одну дитину у дошкільних навчальних закладах у м. Харкові
в цілому не передбачено.
Відповідальною особою про розгляд запиту, поданого в порядку,
визначеному Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради
є начальник загального відділу Закіпний Микола Миколайович.
На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» роз'яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника
інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий
орган або в суд.
Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.
З повагою,
Начальник загального відділу,
відповідальний за організацію роботи
щодо забезпечення доступу
до публічної інформації
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