ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 16 травня 2018 року

№
м. Долинська

Про тимчасове закриття
дошкільних навчальних закладів у
літній період 2018/2019
навчального року
На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення», пункту а) підпункту 1 статті 32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 27, 28 Закону України
«Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2001 року № 616 «Про затвердження Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах та закладах освіти», відповідно до Програми економічного і
соціального розвитку міста Долинська на 2018 рік, з метою запобігання
нещасних випадків з дітьми та співробітниками під час проведення
ремонтних робіт, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік тимчасового закриття комунальних дошкільних
навчальних закладів м.Долинська у літній період 2018/2019 навчального
року для проведення ремонтних робіт згідно з додатком.
2. Рекомендувати завідувачам комунальних дошкільних навчальних
закладів (далі - КДНЗ):№ 2 «Івушка» - Реут Н.М., № 4 «Казка» - Малазі І.А.,
в.о. завідувача КДНЗ № 5 «Ружечка» - Цвітній Л.Л., КДНЗ № 3 «Колобок»
Ляшенко Л.Ю.:
забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщеннях та на
території КДНЗ відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку міста Долинська на 2018 рік, за відсутності дітей;

2
забезпечити організоване переведення дітей на період тимчасового
закриття КДНЗ до інших навчальних закладів міста з урахуванням побажань
батьків;
взяти під контроль проведення санітарно-профілактичних заходів у
КДНЗ після проведення ремонтних робіт;
вирішити питання організації роботи та оплати праці педагогічних та
інших працівників закладу відповідно до чинного законодавства до
відновлення його роботи;
надати виконавчому комітету Долинської міської до 01 вересня 2018
року інформацію про результати проведених ремонтних робіт в період
тимчасового закриття КДНЗ..
3. Відділу житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури міста здійснювати контроль за якістю, своєчасністю
проведення ремонтних робіт у приміщеннях, на територіях КДНЗ.
4. Розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради в
мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леуша Ю.А.

Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
16 травня 2018 № ______

ГРАФІК
тимчасового закриття дошкільних навчальних закладів м. Долинська у
літній період 2018/2019 навчального року для проведення ремонтних робіт
№
з/п

Повна назва
навчального закладу за
статутом

Юридична
адреса

1.

Дошкільний навчальний
заклад № 2 «Івушка»

28500
м.Долинська
вул.Садова, 10 б

Дошкільний навчальний
заклад № 3 «Колобок»

28500
м.Долинська
вул.Центральна,
141

Реут
Наталія
Михайлівна,
5-02-75
Ляшенко
Людмила
Юріївна
5-37-20

Дошкільний навчальний
заклад № 4«Казка»

28500
м.Долинська
вул.Ольгерда
Бочковського ,9
28500
м.Долинська
вул.Ольгерда
Бочковського,17

Малага
Ірина
Анатоліївна
5-38-59
Цвітна
Любов
Леонідівна
5-23-11

2.

3.

4.

Дошкільний навчальний
заклад № 5«Ружечка»

Керівник
закладу,
телефон

Термін
закриття
дошкільних
навчальних
закладів

№
закладу,
який
приймає
дітей

з 02.07.2018
по
12.08.2018

Немає
необхідно
сті

з 02.07.2018
по
12.08.2018

ДНЗ № 4
ДНЗ № 5

з 17.07.2018
по
28.08.2017

ДНЗ № 3
ДНЗ № 5

з 04.06.2018
по
16.07.2018

ДНЗ № 3
ДНЗ № 4

