
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА IgIIвCЬKOJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

І Про хід виконання рішення Броварської міської ради 
від 20 грудня 2007 року Н!! 556-30-05 

"Про зміну профілю дошкільних навчальних закладів 
"Золота рибка", "Барвінок", "Теремки" та прийняття 

нової редакції статутів" 

На виконання рішення сесії Броварської міської ради від 20 грудня 2007 
року Н!! 556-30-05 «Про зміну профілю дошкільних начальних закладів «Золота 
рибка», «Барвінок», «Теремки» та прийняття нової редакції статутів», керуючись 

п.l. ч.l. ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська . 
МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію управління освіти Броварської міської ради про проведену 
роботу щодо виконання рішення сесії Броварської міської ради від 20 
грудня 2007 року Н!! 556- 30- 05 <<Про зміну профimo доmкільних 
навчальних закладів «Золота рибка», <<Барвіною), «Теремки» та прийняття 
нової редакції статутів» прийняти до відома.(додається). 

2. Роботу управління освіти Броварської міської ради, щодо виконання 
рішення сесії Броварської міської ради від 20 грудня 2007 року Н!! 556- 30-
05 <<Про зміну профілю дошкільних навчальних закладів «Золота риБКа», 
<<Барвіною), «Теремки» та прийняття нової редакції статутів» визнати 
задовільною. 

3. Начальнику управління освіти Броварськ~ї міської ради - ОнищеНКу В.І. 
забезпечити виконання вищезазначеного РІшення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міськоrо 
голови Шестопал л. п. 

Секретар міської ради 
.' і' . . 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник управління освіти __ -.ц......t,....&-+-....s.,L-_ В.І.ОНищеНkо 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради попа 

Заступник міського голови d. 'И&. :# Л.П.lliecтoDlll 
Начальник юридичного відділу 

cd І.Г. Лавер --------

Начальн~ загального відділу =--,~~~~~_ Н.І. ГнаТЮК 
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Інформація 
управління освіТl1 Броварської міської раДl1 

щодо виконання рішення сесії Броварської міської ради 
• .Н! 556-30-05 від 20 грудня 2007 року 

«ІІро ЗМІНУ профІЛЮ дошкільних навчальних закладів «Золота рибка» 
<<БарвіноlO), «Теремки» та прийняття нової редакції cтaтyriB» , 

1. Станом на 20.03.2008 року у ДНЗ «Барвінок»: 
- Функціонують 3-и санаторні групи (2 групи для дітей з латентною формою 
туберкульозної інфекції, 1 група для дітей, які потребують дієтичного 
харчування). 
- Зараховано до санаторних груп: 
для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції - 53 дитини; 
для дітей, які потребують дієтичного харчування - 22 дитини. 
- Прийом до групи дітей, які потребують дієтичного харчування здійснюється 

на основі довідки від лікаря про перебування дитини на диспансерному обліку та 
заяви батьків на зарахування. 

Групи для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції будуть 
функціонувати до закінчення терміну перебування в них дітей, відповідно до 
рекомендації лікаря-фтизіатра. По закінченні терміну такі діти будуть переведені 
до санаторного дошкільного закладу відповідного профілю. 

на даниИ час дО ДНЗ «Барві ною) переведено з інших закладів дітей, які 
перебувають на «Д» обліку і потребують дієтичного харчування. 
-Режим роботи санаторних груп відповідає режиму роботи ДНЗ «Барвіною). 
- Харчування дітей санаторних груп організовано згідно Інструкції про 
організацію харчування, у відповідності до норм харчування у санаторних 
закладах. Розроблено двотижневе меню-розкладка. НаІСазом по ДНЗ 
здїісlПOЄТЬСЯ 4-х разове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря. 
- Методичною службою закладу у співпраці з інститутом ортопедії та кафедрою 
дитячої педіатрії медичного університету розроблено комплексний план 
зміцнення здоров'я для дітей санаторних груп. 

~- у режимі дня визначено певний час для проведення профілактично-оздоровчої 
роботи з дітьми. 
- дпя дітей з порушенням кишково-wлyнково~о тракту п~редбачено вживання 

: пшеничного хлібу, висівковИХ макаронних та ХЛІбних вироБІВ. 
- Станом на 01.09 .08.року адміністрація ДН3 планує комплектацію ще однієї 
групи для дітей, що потребуЮть дієтичного харчування. 

п. Станом на 20.03.2008 року У ДНЗ «Теремки» виконано роботи щодо 
• .. •• w 

забезпечення можливостей розпочати прииом ДІтеи до санаторних груп з 

Оl.09.2008 року: 
- закуплено медичну апаратуру для проведення профілактичної роботи з 

частохворіючими дітьми;. . 
розпочато ремонтні роботи прИМІщень медичного блоку, . . 

- систематизовано матеріали проведення оздоровчо - профшактичних захОДІв 
, з дітьми санаторних груп; . 



- на 01.09.2008 року заплановано відкрити 2 групи для дітей з латентною 
туберкуліновою інфекцією, 1 групу з контингенту дітей цього закладу і 1 
групу за потребою і направленням для контингенту дітей з мікрорайону; 

- оновлено меблі у санаторних групах; 

ш. Станом на 20.03.2008 року у ДИЗ «Золота рибка» 
- крім основних груп, функціонує 3 санаторні групи ДJUI дітей з латентною 

туберкуліновою інфекцією, до складу останньої ввійшли діти із інших ДНЗ( 
8 чоловік); 

- пріорітетним напрямком розвитку закладу визначено - здійснення 
оздоровчої роботи з дітьми, що інфіковані мікобактеріями туберкульозу; 

- розроблена, апробована та впроваджена система оздоровчих заходів у 
поєднанні із психологічним супроводом; 

- вперше в місті розроблено та апробовано систему профілактичної роботи у 
так званих оздоровчих групах, для дітей з ослабленою імунною системою; 

- вивільнено і обладнано окремі приміщення ДЛЯ проведення сеансів аромо та 
фітотерапії; 

- закуплено та функціонує обладнання процедурного кабінету; 
- функціонує корекційна група для дітей з плоскостопістю, сколіозом та 

лордозом; 

- профілактичну роботу з дітьми корекційних груп проводить медична сестра 

ЛФК; 
- харчування дітей санаторних груп здійснюється за відповідними 

санаторними нормами для дітей даної категорії; 
- повністю поновлено фізкультурне обладнання ДJUI занять з дітьми 

санаторних груп; 

- оздоблена кімната релаксації; 
- розпочата робота по оздобленню сольової кімнати; 

розроблені та впроваджені ефективні методи загартування дітей. 
у перепрофільованих дошкільних закладах завершується робота з 

реєстрації їх, як санаторних дошкільних навч~них закл~ів. До ~ідповідних 
організацій надані документи на оновлення ВИВ1СОК, печаток 1 штaмmв. 

Начальник управління освіти В.І.Онищенко 
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