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Пол
l освlти, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 12
постЕlнови Кабiнету MiHicTpiB Укра
врlжовуIочи рiшешlя КиiЪсъкоi Mic
}lb 20917546 кПро делегуванIUI повновакень виконulвчому
оргilry Киiвськоi

та районним в MicTi
7 rпgгого 2015 року
адiв, що нzlлежать до
омади MicTa Киева та передаються до
oHHoi в MicTi Киевi державноi
Jф l578/L61-9 <Про змiну тиlту та
нянсъкого району MicTa Киева>:

l,

Внести до розпоряДженIlrI !еснянськоi
районноi

ДеРЖаВНОi аДМiНiСТРаЦiI ВlД 26 JIютого

в

MicTi Кисвi

20lб року ЛГs q+ кПро деякi IIитtlшuI
до комунальноi власностi

дiяльностi навчulльнlD( закладiв, що
територiалъноi громадI MicTa Кисва"-a*iru
та передшri
ЩеснянсЪкоi райоНноi В MicTi Киевi держ€lвноi

ло сфери

управлiння

адмiнiстрацiП>Ъакi змiни:

1.1. Пiдггуlпст 3.55. гý,нкту 3 вrжласти в такiй
редакцii:
(3,55. Стагуг заклfrду дошкiльноi освiти (ясла-садок)
Nе 94 .Щеснянського
району MicTa Киева" що додаеться.)).

2
1.2. ПiдПункТ з.9з, гryIкту 3 викласти в такiй
редакцii:

к3,93. Статут закiIаду дошкiльноi освiти (ясла-садок)

.Щесrrянсъкого райоlry MicTa Киева, "що додасться.
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l.З. Пiдгrуlп<т з. 108. гryнкту 3 викласти в такiй
Редакфi:
(3,108, Стагуг закJIаду дошкiльноi освiти

1яслЪ-салок) Nч 520 кЮнiор>
Щеснянського району MicTa Кисва, що додасться.)).

2, Внести змiни до Статуту санаторного дошкiльного нЕlвчtlльного
закJIаду (ясла-сшок) J\b 94 .Щесrrянсь*о.о
району MicTa Киева, Статугу
санаторного дошкiльного навчzчIьного закладу (ясла-садок)
м lsl
,Щеснянсъкого району MicTa Киtва, Статуту с;lнаторного
дошкiльного

н€lвч,lльного зzlкладу (ясла-с4док) Ns 520 кЮнiор>
{еснянЪъкого райоry MicTa
Киева, затвердженI,D( розпоряджецнrIм
,цеснянськоi райоrшоi в MicTi Кисвi
держ{lвноi адмiнiстрацii вiд 26 лютого 20|6
року j\b 94 <Про деякi IIитзlнн,[
дiяльностi навчzlJIьнID( закладiв, що
до комуналъноi власностi
TepllTopiaлlbHoi громади MicTa Киева"-a*ur,
та передшri

до сфери

районноi в MicTi Киевi державноi ЙмiнiстрацlЬ;
новiй редакцii, що дод{lються.
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3, Управлirтrшо освiти !еснянськоi райоrпrоi в MicTi Киевi
державноi
4дмiнiстрацii спiлъно з ке iвrпп<ами,а*rrшi" освiти здiлiсlпгги орга"iзацifurо
правовi заходи, пов'язанi з вlдсонашrrlм гryнктiв l -2
lрого роr.rор"д*ешlr..
4, Коrrгроль за виконulшlr.м IЕого
розпорядження поruIасти на першого
.Щ еСНЯНСЬКОi Р айоrrно i в MicTi Киев i
держ€lв Hoi адмiнiЙр ацii
:r."РлТТ-|]л"ЛОВИ
лJI€ксеенко.
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