Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики

Управління освіти
79008, Львів, пл. Ринок, 9, тел.:

(

032 ) 2 54-60-48. тел./факс: (032) 2 3 5 -8 0 -04 , e-mail: osvitalviv@ukr.net

№

від

п. Галині
foi+request-4848068fa2dc3@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Галино!
Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
на Ваш інформаційний запит, зареєстрований міським Центром надання
адміністративних послуг 17.04.2019 № З-Г-46466-2601, інформує про надання
відповіді відповідно до листа управління освіти від 16.04.2019 № 2601-1111.
Копія листа додається.

З повагою
начальник управління

Вик: Т. Пилипів

3. Довганик

Львівська міська рада
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Управління освіти
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Ж Ії/.

№ ___________

На Ne

від

п. Галині
foi+request-48186df2a8582@dostup.pravda.com.ua
Шановна пані Галино!
Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
на Ваш інформаційний запит, зареєстрований міським Центром надання
адміністративних послуг 10.04.2019 за № 3-Г-43693-2601 щодо закладу дошкільної
освіти № 153, інформує.
Відповідно до п. 24 розділу VII наказу МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» килими
підлягають чистці порохотягом щодня, один раз на місяць слід вибивати на вулиці та
протирати вологою щіткою. Дотримання належного санітарного стану в групі є
обов’язком помічника вихователя, що передбачено пунктом 2.13 посадової інструкції
помічника вихователя. Вихователь, згідно із п. 2.7 посадової інструкції, разом з
помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи та на ігровому
майданчику.
Згідно із п.З розділу II наказу МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» заміна
піску проводиться не рідше одного разу на рік. Щоденно перед прогулянкою пісок
перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок
замінюється на чистий. Догляд за майданчиками, фарбування та заміну піску в
пісочницях проводять працівники закладу дошкільної освіти та за бажанням батьки
вихованців.
Принагідно інформуємо, що ремонт даху в ЗДО № 153 буде проведено у 2019
році за рахунок коштів загального фонду. Ремонт групи «Калинонька» буде проведено
при додатковому фінансуванні, оскільки станом на сьогодні кошти для ремонту
вищевказаної групи в кошторисі доходів і видатків на 2019 рік відсутні.
Також, надаємо копії бюджетного запиту на 2018 - 2019 роки та копії звернень
адміністрації ЗДО № 153.
Додаток: на 17 арк.

З повагою
начальник управління
Вик: О. Юрків
Т. Пилипі

3. Довганик

