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Шановна Ірино!

Ваш запит на отримання інформації від 27.01.2021 № 5/ПІ щодо забезпечення 
Одеського дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №138 Одеської міської 
ради Одеської області (просп. Небесної Сотні, 87-А) департаментом освіти та 
науки Одеської міської ради в межах компетенції розглянуто.

На підставі письмової інформації комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Київського району м. Одеси» від 29.01.2021 № 01-25/98, що здійснює фінансово- 
господарський супровід Одеського ДНЗ № 138, повідомляємо наступне.

Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, визначені 
санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання. Кількість 
інвентарю та засобів для прибирання приміщень дошкільних навчальних закладів 
у Санітарному регламенті не вказана.

У закладі функціонує 11 груп. Для підтримання належного санітарно- 
гігієнічного стану у закладі в наявності наступний інвентар для прибирання 
приміщень: швабри -  45 шт., відра для миття підлоги -  45 шт., віники -  45 шт., 
совки -  45 шт., баки для замочування -  22 шт., тази для обробки поверхонь -  135 
шт., ганчірки для підлоги -  67 шт., ганчірки для поверхонь -  136 шт. Також на 
даний час у закладі є в наявності дезінфектори у кількості 71 шт., АХД 2000 -  
125 л. та порошок для прання -  20 кг.

Інформація щодо придбання предметів захисту, антисептиків та 
дезінфекційних засобів, тощо для запобігання виникненню та поширенню корона- 
вірусної інфекції СОУГО-19 для Одеського ДНЗ № 138 наведена у додатку до 
листа (додається).

В Одеському ДНЗ № 138 функціонує Благодійний фонд “Малятко-138”, 
участь у якому є цілком добровільною.

Відповідно до частини 1 статті 79 Закону України «Про освіту» джерелами 
фінансування закладів освіти можуть бути, в тому числі, добровільні внески у 
вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.



Варто зазначити, що батьки можуть надавати закладу освіти благодійну 
допомогу виключно за власною ініціативою та на добровільних засадах,
відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Рішення про надання закладу освіти благодійної допомоги може прийматися 
батьками одноосібно чи колегіально. При цьому, будь -  які колегіальні рішення 
органу батьківського самоврядування закладу освіти щодо сплати внесків не 
можуть порушувати добровільного волевиявлення і рішення окремих батьків 
щодо сплати чи несплати таких внесків і виконуються батьками виключно на 
добровільних засадах.

Будь -  які дії будь-кого з учасників освітнього процесу, спрямовані на 
примушування батьків до обов’язкової сплати таких внесків або на 
дискримінацію їх дітей (учнів), порушення їх прав, інтересів, приниження честі та 
гідності залежно від надання чи ненадання їх батьками відповідної благодійної 
допомоги, є неприпустимими.

Додатки на /  арк.

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич

І



Інформація щодо придбання предметів захисту, антисептиків та 
дезінфекційних засобів, та інших засобів для запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної інфекції СОУШ -  19 в ОДНЗ" Ясла-садок" 

№138 Одеської міської ради Одеської області

Засоби щодо запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної інфекції

І
кількість

Рідке мило Бланідас Софт, 1000 мл 20 шт.
Рідке мило Бланідас Софт. 5000 мл 10 шт.

Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри "АХД 2000 
експрес". 1000 мл з дозуючим пристроєм 30 шт.

Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри "АХД 2000
експрес.5 л. 45 шт. |

Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри "Бланідас 
Софт дез", 1000 мл. 150 шт.

Дезінфікуючий засіб для обробки рук "Бланідас Софт дез".
5000 мл. 26 шт. і

!
Дезінфікуючий засіб "Бланідас 300" в таблетках (по 300

шт.) 33 шт.
І

Дезінфікуючий засіб "Санітаб" 1 кг (у таблетках) 18 шт.

Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь "Госпісепт", 1
кг. 15 шт.

Дезінфікуючий засіб д;м обробки поверхонь "Бланідас 
Актив". 1000 мл. 15 шт.

Маска текстильна 49 шт.
Маска захисна - одноразова 4400 шт.
Маска захисна, багаторазова 100 шт.

Щиток захисний 5 шт.
Бактерицидний опромінювач 2 шт.

Безконтактний інфрачервоний термометр 2 шт.

Заступник директора 
головний бухгалтер О.В.Санюк

Виконавець

ЇІгерС.В


