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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

Про звернення депутатів
Новоархангельської селищної ради
до депутатів Новоархангельської районної ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст.. 14,
16 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу МОН України від 20.02.2002 року
№128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів». враховуючи численні звернення батьків дітей, які на черзі до
дошкільного закладу, з питанням зарахуванням їх дітей до дитячого навчального закладу,
клопотання завідуючої Новоархангельським ДНЗ №1 Тельної І.О, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Зважаючи на неодноразові клопотання селищної ради до відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації та голови Новоархангельської районної ради, додатково
звернутися до депутатів Новоархангельської районної ради з проханням посприяти у
вирішенні питання передачі будівлі колишнього управління агропромислового комплексу,
що знаходиться у підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської
райдержадміністрації в підрядність Новоархангельської селищної ради для розміщення в
ній додаткових груп ДНЗ №1.
2. Затвердити текст звернення (додається)
3. Донести текст звернення через засоби масової інформації.
4. Доручити селищному голові, від імені депутатського корпусу селищної ради,
направити клопотання з відповідним проханням та особисто звернутись до депутатського
корпусу Новоархангельської районної ради на черговій сесії районної ради.

Селищний голова

Ю. Шамановський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Новоархангельської селищної
ради
від 6 квітня 2017 року № 709

Звернення
до депутатів Новоархангельської районної ради
Селищна
рада
отримала
клопотання
від
завідуючої
Новоархангельським ДНЗ №1 Тельної І.О за підписами батьків дітей, які на
черзі до дошкільного закладу, з питанням зарахуванням їх дітей до дитячого
навчального закладу. Дане питання вже неодноразово обговорювалось на
рівні селищної та районної влади, проте так і залишилось нагальним, але не
вирішеним. На сьогодні черговість дітей, які повинні здобувати дошкільну
освіту становить 82 особи. Дошкільні заклади району №1 та №4 значно
перевантажені, кількість дітей в групах значно перевищує допустиму норму,
і відповідно не спроможні забезпечити їх місцями, а це є грубим порушенням
прав дітей згідно Закону України «Про дошкільну освіту».
Відповідно до вище викладеного, керуючись ст. 14 Закону України
«Про дошкільну освіту», наказу МОН України від 20.02.2002 року №128
«Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів
(ясел-садків)
компенсуючого
типу,
класів
спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів», а також з метою
забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних
особливостей, культурних потреб, наполегливо просимо посприяти у
вирішенні даного питання шляхом передачі будівлі колишнього управління
агропромислового комплексу, яке на сьогодні підпорядковане відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації, в підрядність Новоархангельської
селищної ради. Попередньо ми вже зверталися письмово з даним питанням
до голови районної ради та голови Новоархангельської райдержадміністрації.
Просимо не залишити поза увагою це нагальне прохання та винести
відповідний проект рішення на розгляд сесії районної ради,
Впевнені, що ніякого заперечення не може викликати майбутнє
найменших мешканців нашого селища. Завдяки Вам, депутатам районної
ради, ми змогли б вирішити ряд суттєвих ускладнень, адже розміщення даної
будівлі економічно та територіально зменшить фінансові витрати по
утворенню дошкільних груп: штатну чисельність, спільний з ДНЗ №1
харчоблок, спортивний майданчик, завезення продуктів харчування.

Крім того дана будівля розміщена в самому центрі селища і зручність
його розташування оцінили б більшість батьків чиї діти відвідують садочки.
На сьогодні - це чи не єдиний шлях для вирішення питання. Тим
більше що вказана будівля відповідає вимогам розділу ІІІ Санітарного
регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом
МОЗ від 23.03.2016 року № 234.
Це був би вагомий внесок в покращення соціальної привабливості
селища та регіону в цілому.
Прийнято на тринадцятій сесії
Новоархангельської селищної ради
сьомого скликання
6 квітня 2017 року

