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Рекомендована ціна — 
8,00 грн

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

ПЕРЕДПЛАТА
на II півріччя

— до 22 червня
ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ

Íà ãàçåòó

(³íäåêñ âèäàííÿ)

«Вісті 
Красноградщини»

Ê³ëüê³ñòü
êîìïëåêò³â

на 2021 рік по місяцях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х х х х х

Куди _______________________________________________

Кому _______________________________________________
(поштовий індекс)   (а д р е с а)

(прізвище, ініціали)

61798
æóðíàë

Ö²ÍÀ: 
íà êâàðòàë — 99,00 ãðí + 9,00 ãðí 

(çà êâèòàíö³þ);
íà 6 ì³ñ. — 198,00 ãðí + 11,00 ãðí

Здай газовий лічильник Здай газовий лічильник 
на повірку та отримай 
новий безкоштовноновий безкоштовно 3 с.

Ë³òî — öå íàéêðàùà ïîðà äëÿ â³äïî-
÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé. Ó ñàäî÷êàõ 
óïðîäîâæ ÷åðâíÿ — ñåðïíÿ çìåíøóºòüñÿ 
ðîçóìîâå íàâàíòàæåííÿ íà ìàëþê³â. 
Âîíè á³ëüøå ÷àñó ïåðåáóâàþòü íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³. Ó äèòÿ÷èé ðàö³îí õàð÷óâàííÿ 
ââîäèòüñÿ äðóãèé ñí³äàíîê, ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
ìàëþêè îòðèìóþòü ñâ³æ³ ôðóêòè, ÿãîäè 
òà ñîêè. Ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ðóõîâ³é, 
³ãðîâ³é òà õóäîæíüî-åñòåòè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³. 

Âîäíî÷àñ ÇÄÎ ãîòóþòü äî ïî÷àòêó 
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó: âïîðÿäêîâó-
þòü òåðèòîð³þ, ðîáëÿòü ðåìîíòè, îíîâ-

ëþþòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, ïåðå-
âîäÿòü ä³òåé äî íàñòóïíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
òà íàáèðàþòü íîâåíüêèõ âèõîâàíö³â íà 
â³ëüí³ ì³ñöÿ. Äèòñàäêè Êðàñíîãðàäà 
ïåðøîãî âåðåñíÿ ãîòîâ³ ïðèéíÿòè 140 
ä³òëàõ³â. Çîêðåìà, ÄÍÇ ¹ 5 (âóë. Ëåð-
ìîíòîâà, 54) òà äîøê³ëüíèé ï³äðîçä³ë 
ë³öåþ ¹ 3 (âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 21) 
— ïî 40 ä³òåé; ÄÍÇ ¹ 17 (ì³êðîðàéîí 
3, âóë. Ìîñêîâñüêà, 40) òà äîøê³ëüíèé 
ï³äðîçä³ë ë³öåþ ¹ 2 (ì³êðîðàéîí 3, 
áóä. 23-À) — ïî 30 ä³òåé. Ó â³ää³ë³ îñâ³-
òè ì³ñüêî¿ ðàäè çàçíà÷àþòü, ùî çàðàç 
ôîðìóþòü ñïèñêè ä³òåé, áàòüêè ÿêèõ 

áàæàþòü âëàøòóâàòè ¿õ äî îáðàíîãî 
çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Çäåá³ëüøîãî 
öå ìàëþêè ó â³ö³ äî òðüîõ ðîê³â. 

Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò îêðåì³ ñàäî÷êè íå ïðàöþâàòèìóòü. 
Íàðàç³ º â³äïîâ³äíèé ãðàô³ê, çàòâåð-
äæåíèé ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ñâ³òëàíîþ 
Êðèâåíêî. Äëÿ òîãî, ùîá áàòüêè ìàëè 
çìîãó çàâ÷àñíî âëàøòóâàòè äèòèíó íà 
÷àñ ïðèçóïèíåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ¿õíüî-
ãî äèòñàäêà, â³ää³ë îñâ³òè îïðèëþäíèâ 
ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. 

Îòæå, â ÄÍÇ ¹ 5 òà äîøê³ëüíîìó 
ï³äðîçä³ë³ ë³öåþ ¹ 2 ðåìîíò òðèâàòèìå 

ç ï’ÿòîãî ïî â³ñ³ìíàäöÿòå ëèïíÿ. Äåâ’ÿò-
íàäöÿòîãî ëèïíÿ îñâ³òí³é ïðîöåñ ó öèõ 
ñàäî÷êàõ â³äíîâëÿòü. ßñëà-ñàäîê ¹ 17 
òà äîøê³ëüíèé ï³äðîçä³ë ë³öåþ ¹ 3 íå 
ïðèéìàòèìå ìàëåíüêèõ âèõîâàíö³â ç 
19 ëèïíÿ ïî 01 ñåðïíÿ. À âæå äðóãîãî 
ñåðïíÿ ö³ çàêëàäè ãîñòèííî â³ä÷èíÿòü 
äâåð³ äëÿ ìàëÿò. Äèòÿ÷³ ñàäî÷êè Ï³ùàí-
ñüêîãî òà Ìèêîëî-Êîìèøóâàòñüêîãî 
ë³öå¿â Êðàñíîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íå 
ïîòðåáóþòü çàêðèòòÿ, à òîìó ïðàöþâà-
òèìóòü çà çâè÷íèì ãðàô³êîì. 

Ï³äãîòóâàëà 
Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Як працюватимуть 
міські дитсадки влітку
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЗДО) МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ПОЧЕРГОВО ЗАКРИВАТИМУТЬ НА РЕМОНТ У ЛИПНІ. 
РЕШТА ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ ПРОЙДЕ БЕЗ ЗМІН. 

5 с. 10 с.

Коли ти крутіший Коли ти крутіший 
за всіхза всіх  
Репортаж зі святаРепортаж зі свята

Сторінка «ГосподарСторінка «Господар»»
Корисні поради Корисні поради 
і не тількиі не тільки
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Âèõîâàíö³ ÄÍÇ ¹ 5Âèõîâàíö³ ÄÍÇ ¹ 5


