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Щодо забезпечення закладів освіти питною водою

Шановний пане Павле!

Відповідь підготовлена в умовах воєнного стану. Оскільки комунікація з
органами державної влади та місцевого самоврядування ускладнена, терміни
розгляду звернення можуть бути подовжені.

Освітній омбудсмен розглянув Ваше звернення з приводу забезпечення закладів
освіти питною водою.

Відповідно до частини 1 статті 53 Закону України “Про освіту” здобувачі освіти
мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; повагу
людської гідності.

Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України “Про освіту” керівник
закладу освіти вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

Відповідно до частини 2 статті 25 Закону України “Про освіту” засновник
закладу освіти здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу
освіти; здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти.

Відповідно до пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України 25 вересня 2020 року № 2205, вода, що постачається у заклади освіти,
повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН
2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12
травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня
2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10). Заклади освіти
обладнуються інженерними мережами господарсько-питного водопостачання,
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мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Гарячою проточною водою
заклади освіти повинні бути забезпечені впродовж усього року.

Відповідно до пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти у разі облаштування у закладі освіти такої системи
водопостачання, з метою приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10
засновник (засновники) забезпечує встановлення індивідуальної (колективної)
установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного
контролю безпечності та якості питної води з періодичністю відповідно до вимог
ДСанПіН 2.2.4-171-10. Заклади освіти обладнуються питними фонтанчиками
відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018. Питні фонтанчики слід розміщувати із
розрахунку 1 на 100 учнів. Вода в них повинна відповідати вимогам ДСанПіН
2.2.4-171-10. У разі відсутності в закладі освіти питних фонтанчиків кожна дитина за
потреби повинна отримати кип'ячену або фасовану воду в індивідуальному посуді.

З метою реагування на Вашу скаргу для забезпечення захисту прав здобувачів
освіти надіслано звернення до Талалаївської сільської ради, Талалаївського закладу
дошкільної освіти “Сонечко”, Талалаївського закладу загальної середньої освіти.

Про результати Вас буде повідомлено.

З повагою
керівник Служби
освітнього омбудсмена   Юлія МИЦИШЕНА
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