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Голові Солом'янської районної в місті Києві 
державної адміністрації
Чечотці Ірині Романівні 
                               

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо проведення ремонтних робіт в ДНЗ №712 
по вул. Стадіонна, 4А

До мене, як народного депутата Верховної Ради України, звертаються 
батьки та адміністрація дошкільного навчального закладу № 712, що 
знаходиться за адресою: вулиця Стадіонна, 4а у Солом’янському районі 
міста Києва. 

Відповідно до звернення, у даному закладі дошкільної освіти відсутня 
витяжна система в підвальному приміщенні, що стало причиною появи 
грибка та плісняви на стінах приміщення групи «Калинонька», завелися 
слимаки. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про дошкільну освіту», заклад 
дошкільної освіти створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, 
виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку 
та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та 
забезпечує їх дотримання.  

Статтею 29 Конвенції ООН «Про права дитини» регламентовано, що 
освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових 



і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, що може бути 
дотримано повністю тільки в безпечних умовах здобуття освіти.

Актуальним санітарним регламентом для закладів дошкільної освіти, 
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я 24.03.2016  № 234, 
визначені санітарно-епідеміологічні вимоги до закладів дошкільної освіти 
усіх форм власності, виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови 
розвитку, виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного 
розвитку та зміцнення здоров’я дітей.  

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 16 Закону України 
«Про статус народного депутата України», 

прошу: 
1. Провести обстеження та вжити заходів щодо проведення 

ремонтних робіт у  підвальних та групових приміщеннях дошкільного 
навчального закладу № 712 по вул. Стадіонна, 4А у Солом’янському районі 
міста Києва; 

2. Надати відповідь у встановлений законодавством строк на 
електронну скриньку hryshchuk@rada.gov.ua з зазначенням теми листа. 

З повагою, 
народний депутат України                                        Роман Грищук
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