
                                                           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

17 червня 2011 р.                                                                                          № 45ГК 
 

 
 

 
Про поновлення дії розпорядження 

Дніпровської районної у м. Києві 
державної адміністрації від 28.10.2010 

 № 570 та про внесення змін і доповнень  
до нього 

 
 

 
 
 Керуючись Законами України, «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту», у зв’язку з закінченням 2010-2011 навчального року та 

враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2011             
№ 1/11-2094, лист Головного управління освіти і науки Київської міської 

державної адміністрації від 10.05.2011 №03/674, з метою вдосконалення, 
оптимізації і підвищення ефективності функціонування навчальних закладів 

Дніпровського району м. Києва: 
 

 
1. Поновити дію розпорядження Дніпровської районної у м. Києві 

державної адміністрації від 28.10.2010 № 570 «Про деякі питання оптимізації 
мережі навчальних закладів освіти Дніпровського району м. Києва» з 
21.06.2011 року. 

 
2. Пункт 1 розпорядження Дніпровської районної у м. Києві державної 

адміністрації від 28.10.2010 № 570 «Про деякі питання оптимізації мережі 
навчальних закладів освіти Дніпровського району м. Києва»  викласти у такій 

редакції : 
«Здійснити реорганізацію СШ №204 шляхом її приєднання до навчально-

виховного комплексу «Домінанта» з 21.06.2011 р. в якості його структурного 



підрозділу із збереженням напряму спеціалізації та учнівського і 
педагогічного складу».  

 
3.      Пункт 3 розпорядження Дніпровської районної у м. Києві державної 

адміністрації від 28.10.2010 № 570 «Про деякі питання оптимізації мережі 

навчальних закладів освіти Дніпровського району м. Києва» - виключити. 
 

4. В пункті 4 розпорядження Дніпровської районної у м. Києві 
державної адміністрації від 28.10.2010 № 570 «Про деякі питання оптимізації 

мережі навчальних закладів освіти Дніпровського району м. Києва»  
прізвище «І. Коваленко» замінити на «В. Ільєнко».  

 
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження комісії з 

припинення Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 
25.11.2010 № 616 «Про зупинення дії Розпорядження Дніпровської районної 

у м. Києві державної адміністрації від 28.10.2010 р. № 570 «Про деякі 
питання оптимізації мережі навчальних закладів освіти Дніпровського 

району м. Києва». 
 

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження комісії з 

припинення Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 
22.12.2010 № 659 «Про внесення змін до розпорядження Голови комісії з 

припинення Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 
25.11.2010 року № 616». 

 
7. Начальнику управління освіти  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Ільєнку В.П. забезпечити висвітлення в засобах 
масової інформації змісту цього розпорядження. 

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 
 
 

 
 

 
Голова комісії з припинення 

Дніпровської  районної у м. Києві  
державної адміністрації        О. Шевчук  

 
 

 
 

 
 


