
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

30.08.2013    р.                   № 490 

 

 

Про зміни в мережі  

дошкільних навчальних закладів 

району 

 

 На виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 30.08.2013 №490 «Про зміни в мережі 

дошкільних навчальних закладів району», керуючись законами України «Про 

місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІУ, «Про освіту» від 

23.05.1991 № 100/96-ВР, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 

№651-ХІУ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, «Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти 

щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року № 2442-

17, на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/210 «Про 

заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, з 

урахуванням листа Міністерства освіти і науки України «Про використання 

приміщень дошкільних навчальних закладів» від 13.05.2010 № 1/9-316,  у 

зв’язку із збільшенням контингенту дитячого населення в районі, з метою 

забезпечення конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного 

віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, 

 

1. Начальнику управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації з 02.09.2013р.: 

1) скоротити: 

1.1) у школі-дитячому садку “Березняки” – один клас початкової школи; 

1.2) у школі-дитячому садку “Дивосвіт” – один клас початкової школи; 

2)  відкрити: 

2.1) у дошкільному навчальному закладі № 192 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.2) у дошкільному навчальному закладі № 243 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.3) у дошкільному навчальному закладі № 274 – одну групу для дітей 

раннього віку з режимом роботи 12 годин; 



2.4) у дошкільному навчальному закладі № 274 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин 

2.5) у дошкільному навчальному закладі № 368 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.6) у дошкільному навчальному закладі № 412 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.7) у дошкільному навчальному закладі № 438 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.8) у дошкільному навчальному закладі № 441 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.9) у дошкільному навчальному закладі № 461 – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.10) у дошкільному навчальному закладі № 577– одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.11) у школі –дитячому садку «Березняки» – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.12) у школі –дитячому садку «Дивосвіт» – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.13) у школі –дитячому садку «Софія» – одну дошкільну групу з 

режимом роботи 12 годин; 

2.14) у навчально-виховному комплексі «Домінанта» – одну дошкільну 

групу з режимом роботи 12 годин; 

3) змінити режим роботи: 

3.1) у дошкільному навчальному закладі № 296 – однієї групи для дітей 

раннього віку з 10,5 годинного режиму роботи на 12-тигодинний режим 

роботи ; 

3.2) у дошкільному навчальному закладі № 166 – однієї дошкільної групи 

з 10,5 годинного режиму роботи на 12-тигодинний режим роботи ; 

3.3) у дошкільному навчальному закладі № 319 – однієї санаторної групи  

для дітей раннього віку з 24 годинного режиму роботи на 12-годинний режим 

роботи; 

3.4) у дошкільному навчальному закладі № 337 – однієї дошкільної групи 

з 10,5 годинного режиму роботи на 12-годинний режим роботи ; 

3.5) у дошкільному навчальному закладі № 404 – двох дошкільних груп з 

режимом роботи 10,5 годин на 12-годинний режим роботи; 

3.6) у дошкільному навчальному закладі № 443 – однієї дошкільної 

короткотривалої групи з 4 годинного режиму роботи на 12- годинний режим 

роботи; 

3.7) у дошкільному навчальному закладі № 474 – однієї дошкільної 

короткотривалої групи з 4 годинного режиму роботи на 12- годинний режим 

роботи; 

3.8)  у дошкільному навчальному закладі № 521 – однієї дошкільної групи 

з 10,5 годинного режиму роботи на 12- годинний режим роботи; 

3.9) у дошкільному навчальному закладі № 525 – двох дошкільних груп з 

режимом роботи 10,5 годин на 12-годинний режим роботи; 



3.10) у дошкільному навчальному закладі № 616 – двох дошкільних груп з 

режимом роботи 10,5 годин на 12-годинний режим роботи; 

3.11) у дошкільному навчальному закладі № 655 – однієї дошкільної 

групи з 24 годинного режиму роботи на 14-годинний режим роботи; 

3.12) у дошкільному навчальному закладі № 702 – однієї дошкільної 

короткотривалої групи з 4 годинного режиму роботи на 12 - годинний режим 

роботи. 

     4) внести зміни до штатних розписів відповідно до типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів та індивідуальних кошторисів у 

межах бюджетних асигнувань на 2013 рік. 

 

    2. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-

сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

    3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 В. о. голови                                                                                       О. Дейнега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


