
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.04.2013 р.          № 206 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від 13.02.2013 р. № 70 

 

 Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до ст. 18  Закону України «Про освіту», ст.ст. 9, 10 Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

№ 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004р. № 120 «Про 

назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх начальних закладів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2004р. № 248/8847, 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.1996 р. № 1151 «Про 

присвоєння імені В.О. Сухомлинського Українському колежу Дніпровського 

району м. Києва», з метою упорядкування назв загальноосвітніх навчальних 

закладів: 

 

1. Внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 13.02.2013 р. № 70 «Про зміну назв 

загальноосвітніх навчальних закладів»: 

 

1) Викласти пункт 30 в наступній редакції: «30. Змінити назву гімназії № 191 

імені П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Серафимовича, 9-А, на: Гімназія № 191 

ім.П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва». 

2) Викласти пункт 41 в наступній редакції: «41. Змінити назву Українського 

колежу ім. В.О. Сухомлинського, місцезнаходження: м. Київ, 

Луначарського, 5-А, на: Український колеж ім. В.О. Сухомлинського  

м.Києва (спеціалізована школа № 272)». 



 

3) Викласти пункт 42 в наступній редакції: «42. Змінити назву спеціалізованої 

школи І ступеня № 327 з поглибленим вивченням іноземних мов, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Серафимовича, 9-Б, на: спеціалізована 

школа І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов». 

4) Викласти пункт 46 в наступній редакції: «46. Змінити назву Вечірньої 

середньої школи № 4 ІІ-ІІІ ступеня, місцезнаходження: м. Київ,  вул. 

Тампере, 10-А, на: Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ступенів № 4 м.Києва». 

5) Викласти пункт 48 в наступній редакції: «48. Начальнику управління освіти 

Ільєнку В. П. здійснити організаційно-правові заходи щодо зміни назв 

загальноосвітніх навчальних закладів, реєстрації нових статутів, 

забезпечення внесення відповідних записів до трудових книжок працівників 

навчальних закладів згідно чинного законодавства України.» 

 

2. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Дейнегу О.П. 

 

 

Голова          О. Шевчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


