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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
                                         Рішення № 26/2

“   06    ” червня 2012 р
м. Кремінна

Про роботу дошкільних 
навчальних закладів

Заслухавши звіт заступника міського голови про роботу дошкільних навчальних закладів міста, які знаходяться на балансі  Кремінської міської ради,  керуючись  статтями  26 та 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
                                                ВИРІШИЛА:

    1. Звіт заступника міського голови про роботу дошкільних навчальних закладів прийняти до відома.
2. Виконавчому  комітету  міської ради:
	взяти під особистий контроль дотримання норм харчування в дошкільних навчальних закладах;

розглянути питання про поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
провести поточни	й ремонт в дитячих садках в строк до                     01 вересня 2012 року;
	розглянути питання про відкриття додаткової групи в ДДЗ «Берізка».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу депутатську комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.




         Міський голова                                                                  В.І. Гриценко


             
ІНФОРМАЦІЯ  ПРО РОБОТУ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ
м. КРЕМІННА  ЗА 2011 рік.



          В місті добре розвинені два сектори освіти – дошкільне виховання та середня освіта.
Робота дошкільних установ спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини, дбайливого ставлення до свого здоров'я, а також формування тісного взаємозв'язку дитсадка і родини, вивчення особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. З метою виконання цих завдань у дошкільних установах протягом навчального року проводилися систематичні заняття з дітьми, виховна робота, ранки, розваги, покази ранкових вистав, дні здоров'я, різні спортивні змагання, батьківські збори.
 На протязі 2011 року в п’яти дошкільних навчальних закладах загального розвитку у 20 групах з 10,5 годинним перебуванням дітей  виховується 494 дитини.  У всіх ДНЗ створені належні умови для виховання дітей, але на даний час існує черга в дошкільні навчальні заклади. Охоплення дітей дошкільною освітою складає 39,8 % від загальної кількості дітей дошкільного віку (1142 дитини).
За  2011 рік на утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів міста з міського бюджету було витрачено 4 455 411,0 грн., або 98,9 % до уточненого плану загального фонду.
      На заробітну плату працівникам ДНЗ використано 2 373 369,0 грн., що становить 53,3% до загальних витрат дошкільних закладів.
      На харчування дітей витрачено з міського бюджету загального фонду 476 874 грн., або 10,7 % від загальних витрат.
	На енергоресурси по дитячим садкам витрачено коштів у сумі 669 125,0 грн., або 91,7% до уточненого плану.





     Заступник міського голови                                     Потапов В. І.




