
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до розпорядження !еснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
вiд26 лютого 2О16 року:К q+ ,dlpo деякi .r"ru.rn"
дiяльностi навчальних закладiв, що нilJIежать

янськоi

ВiдповЙно до cTaTTi 90 Щивiлъного кодексУ УкраiЪи, законiв Украiни <Промiсцевi державнi адмiнiстрацilr], 
.<Про o."irju, <Про повну загальну середнюocBiTY>, ВРаХОВУЮЧИ РiШення КиiвсЙоi MicbKoi ради вiд l5 б.р.r* 20l2po*yNg 20917546 Чро делегуваннrI повноважень виконавчому органу КиiЪськоiMicbkoi Ради (киiъськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii) Ь раионним в MicTiКиевi державним. л алмiнiстрацiям у .ф"р, освiти>>, вiд |7 лютого2015 року J\'9 78/94З <Про деякi ,r""u"* дйоuпо. i навча-пьних закладiв, щоналежатъ до комунilлъноi влас*rчi територiальноi громади MicTa Киева тапередаються до сфери управлiння ЩесняrсrпоТ районноi в MicTi Кисвi державноiадмiнiстРацii>, вiд 2З вересня 202I року J\b 238412425 ,(I-lpo змiну типу танайменування комун€tльного закладу 

-<Вёчiрня 
(змiнна) ,*oou II-Ш ступенiвNs 18),Щеснянсъкого району MicTa Киева>:

1. В пiдпунктi 3.4б пункту 3_розпорядження ЩеснянськоТ районноI в MicTiКИеВi ДеРЖаВНОТ аДМiнiстрацiТ вiд zЪ 
"юrЬо zoro року Ng 94 ,,про деякi питаЕюIдiяльностi навчzшьних закладiв, що

територiальноi громади MicTa 
'Киева

ЩеснянськоI районноi в MicTi Киевi дер(комунального закладу <Вечiрня (змiнна) школа II-П
словами та цифрами <<JIiцей J\Ъ 18)).

2, Внести змiни до Статугу комунirльного закладу <вечiрня (змiнна) школап-ш ступенiв J\b l8)) Щеснянського району MicTa Кисва, затвердженого
розпOрялжеЕIшм Щесня:тськоi районноi в MicTi Киевi д.р*rr*оi адмiнiстрацri вiд2б лютоГо 2016 рокУ N9 94 .,ПЪО деякi питання дiяльностi навчальних закладiв,



2

що н€Lлежать до комуналь власностi територiалъноi громади MicTa Кисва та
переданi до сфери управл
адмiнiстрацii>, та викласти

.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
ого в новiй редакцii, що додаеться.

3. Управлiнню
адмiнiстрацiТ спiльно з кер,
правовi заходи, пов'язанi з в

4. Визнати таким,
розпорядження lеснянськоi
2б лютого 201б року ]ф 94
що нЕLлежать до комуналь
переданi до сфери управлil
адмiнiстрацii>.

.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ
вникоМ закJIадУ освiти здiйснити органiзацiйно -

tшм пунктiв 1 -2 цього розпорядженIuI.

втратив чиннiсть пiдпункт 2.З. пункту 2
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд

ро деякi питання дiяльностi навчальних закладiв,
власностi територiальноi громади MicTa Киева та

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ

5. Контроль за вик нням цього розпорядження покJIасти на першого
Koi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiiзаступника голови !еснянсь

I. Алексе€нко.

_-
голова \ Щмитро PATHIKOB


