
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 25. 06. 2013   р.                                                                                         №  351 

 

 

 

Про затвердження статутів початкових  

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  

та інших установ і закладів культури  

Дніпровського району м. Києва 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», рішення Київської міської ради від 

15 березня 2012 року №209/7546 «Про делегування повноважень 

виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у 

сфері освіти», рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року 

№653/7990 «Про делегування деяких повноважень районним в місті Києві 

державним адміністраціям», рішення Київської міської ради від 22 

травня 2013 року №351/9408 «Про питання діяльності дитячих 

позашкільних мистецьких закладів та інших установ і закладів культури 

міста Києва», з метою врегулювання питань, пов’язаних з діяльністю 

дитячих позашкільних мистецьких закладів та інших установ і закладів, 

що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва та передані до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

 

1. Затвердити статути початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів та інших установ і закладів культури Дніпровського 

району м. Києва:  

 

1) Статут Дитячої художньої школи № 2, що додається; 

2) Статут Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.Л.Жуковського 

Дніпровського району м. Києва, що додається; 

3) Статут Дитячої музичної школи № 13 ім. М.І.Глінки Дніпровського 



району м. Києва, що додається; 

4) Статут Дитячої музичної школи № 16 Дніпровського району м. 

Києва, що додається; 

5) Статут Дитячої музичної школи № 20, що додається; 

6) Статут Школи джазового та естрадного мистецтв Дніпровського 

району м. Києва, що додається; 

7) Статут Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. 

Києва, що додається; 

8) Положення про Централізовану бібліотечну систему 

Дніпровського району м. Києва, що додається. 

 

2. Начальнику управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Панченко О.І. вжити організаційно-правових заходів щодо державної 

реєстрації установчих документів установ і закладів культури відповідно 

до цього розпорядження. 

  

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Руденка А.П. 

 

 

 

 

 

Голова         С.Кравченко 

 

 

 

 

 


