
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 29. 07. 2013   р.                                                                                        №  409 

 

 

 

Про реорганізацію загальноосвітніх  

навчальних закладів 

 

 Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про порядок створення, 

реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 № 778, листами Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 09.04.2013 №№ 063-06-04/532, 063-06-04/533, 063-

06-04/534, 063-06-04/535, 063-06-04/536 «Про реорганізацію загальноосвітніх 

навчальних закладів» та зважаючи, що навчальні заклади мають відповідну 

матеріально-технічну базу, наявність кваліфікованих педагогічних кадрів: 

 

            1. Реорганізувати шляхом перетворення: 

 

1) гімназію № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних 

мов м. Києва в навчально-виховний комплекс № 183 «Фортуна» з поглибленим 

вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м. Києва; 

 

2) гімназію № 30 «ЕкоНад» м. Києва в навчально-виховний комплекс 

№30 «ЕкоНад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов – гімназія) м. Києва; 

 

3) суспільно-гуманітарну гімназію № 176 м. Києва в навчально-

виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва; 

 

4) гімназію № 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови 

в навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької 

мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м. Києва; 



 

5) школу-дитячий садок І ступеня «Русанівка» в середню 

загальноосвітню школу І ступеня «Русанівка»  м. Києва. 

 

           2.Начальнику управління освіти Ільєнку В. П. здійснити організаційно-

правові заходи щодо виконання пункту 1 цього розпорядження. 

 

            3.Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів проводити в 

межах бюджетних асигнувань по галузі «Освіта» на 2013 рік. 

 

            4.Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-

сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

            5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                                    С. Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


