
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

13. 02. 2013   р.                                                                                        №  70 

 

 

 

Про зміну назв загальноосвітніх  

навчальних закладів 

 

 

 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 № 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.02.2004 № 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски 

загальноосвітніхначальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26.02.2004р. № 248/8847 з метою упорядкування та приведення назв 

та установчих документів загальноосвітніх навчальних закладів у 

відповідність до норм чинного законодавства України: 

 

1. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 4, 

місцезнаходження:  м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, 26-А, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва. 

 

2. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 11, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 113, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 м. Києва. 

 

3. Змінити назву гімназії № 30 «ЕкоНад», місцезнаходження:                   

м. Київ,  вул. Березняківська, 30-Б, на: гімназія № 30 «ЕкоНад»  м. Києва. 

 

4. Змінити назву спеціалізованої школи № 31 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Березнева, 5, на: спеціалізована школа І-ІІІ 



ступенів № 31м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу. 

 

5. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів             

№ 42, місцезнаходження: м. Київ, вул. Хорольська, 19, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 м. Києва. 

 

6. Змінити назву спеціалізованої школи № 65 з поглибленим 

вивченням іноземних мов, місцезнаходження: м. Київ, вул. Челябінська, 5, 

на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 65  м.Києва з поглибленим 

вивченням іноземних  мов. 

 

7. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 66, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Каунаська, 2, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва. 

 

8. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 81, 

місцезнаходження: м. Київ, проспект Тичини, 22-А, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва. 

 

9. Змінити назву спеціалізованої школи № 98 з поглибленим 

вивченням  англійської мови, місцезнаходження: м. Київ, вул. Микитенка, 7, 

на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 98 м.Києва з поглибленим 

вивченням  англійської мови. 

 

10. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 99, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноткацька, 12, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 99 м. Києва. 

 

11. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 103, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 89, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 м. Києва. 

 

12. Змінити назву спеціалізованої школи №120 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, 

місцезнаходження: м. Київ,  вул. Райдужна, 17-Б, на: спеціалізована школа          

І-ІІІ ступенів №120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу. 

 

13. Змінити назву спеціалізованої школи №125 з поглибленим 

вивченням англійської мови Дніпровського району м. Києва, 

місцезнаходження: м. Київ,  вул. Плеханова, 2 на: спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської  мови. 

 



14. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 126, 

місцезнаходження: м. Київ,  вул. Празька, 14, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва. 

15. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 128, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 6, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва. 

 

16. Змінити назву спеціалізовано школи № 129, місцезнаходження:            

м. Київ,  проспект Гагаріна, 19, на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 

м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови. 

 

17. Змінити назву гімназії № 136, місцезнаходження: м. Київ,                  

вул. Ентузіастів, 29/3, на: гімназія № 136 м. Києва. 

 

18. Змінити назву спеціалізованої школи №137 з поглибленим 

вивченням англійської мови, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ентузіастів, 

7/4, на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №137 м.Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

 

19. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 141                      

м. Києва, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Давидова, 5, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 141 м. Києва. 

 

20. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 146, 

місцезнаходження: м. Київ,  проспект Миру, 11, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва. 

 

21. Змінити назву спеціалізованої школи № 148 імені Івана 

Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Будівельників, 37, на: спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням 

української мови та літератури м. Києва. 

 

22. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 158, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, 12, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва. 

 

23. Змінити назву гімназії № 167 з поглибленим вивченням німецької 

мови, місцезнаходження: м. Київ,  проспект Возз’єднання 12-В, на: гімназія 

№ 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови. 

 

24. Змінити назву суспільно-гуманітарної гімназії № 176, 

місцезнаходження: м. Київ,  проспект Гагаріна, 11, на: суспільно-гуманітарна 

гімназія № 176 м. Києва. 

 



25. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 180, 

місцезнаходження: м. Київ,  бульвар Перова, 21, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 180 м. Києва. 

26. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи державної 

комунальної власності І-ІІІ ступеня № 182, місцезнаходження: м. Київ, 

бульвар   О. Давидова, 17, на: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 182 м. Києва. 

 

27. Змінити назву гімназії № 183 «Фортуна» з поглибленим 

вивченням іноземних мов, місцезнаходження: м. Київ,  вул. Юності, 5, на: 

гімназія № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мовм. Києва. 

 

28. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 184, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Вільде, 5, на: середня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва. 

 

29. Змінити назву спеціалізованої школи № 188 Дніпровського 

району м. Києва з поглибленим вивченням російської мови, 

місцезнаходження:   м. Київ, вул. Будівельників, 10, на: спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови. 

 

30. Змінити назву гімназії № 191 імені П.Г.Тичини з поглибленим 

вивченням іноземних мов, місцезнаходження: м. Київ, вул. Серафимовича,  

9-А, на: Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини з поглибленим вивченням 

іноземних мов м. Києва. 

 

31. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 195                             

ім. В. І. Кудряшова, місцезнаходження: м. Київ,  вул. Серафимовича, 17-А, 

на: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 ім. В. І. Кудряшова  

м. Києва. 

 

32. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 201,  

місцезнаходження: м. Київ, бульвар Перова, 14-А, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва. 

 

33. Змінити назву ліцею № 208, місцезнаходження: м. Київ,                    

вул. Туманяна, 2, на: ліцей № 208 м. Києва. 

 

34. Змінити назву навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір’я» 

(початкова спеціалізована школа–колегіум), місцезнаходження: м. Київ,               

вул. Березняківська, 32, на:навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» 

(початкова спеціалізована школа–колегіум) м. Києва. 

 



35. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 224, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Кибальчича, 5, на: середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва. 

36. Змінити назву середня загальноосвітня школа № 228, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Березняківська, 34, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 228 м. Києва. 

 

37. Змінити назву спеціалізованої школи № 234 з поглибленим 

вивченням економіки і права, місцезнаходження: м. Київ,  вул. Райдужна, 12, 

на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 234 м.Києва з поглибленим 

вивченням економіки і права. 

 

38. Змінити назву спеціалізованої середньої школи № 246 з 

поглибленим вивченням англійської мови, місцезнаходження: м. Київ,  вул. 

Кибальчича, 7, на: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №246 м.Києва з 

поглибленим вивченням англійської мови. 

 

39. Змінити назву середньої загальноосвітньої школи № 258, 

місцезнаходження: м. Київ, вул. Міста Шалетт, 1-А, на: середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва. 

 

40. Змінити назву спеціалізованої школи №265 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, 

місцезнаходження:  м. Київ, вул. Райдужна, 53, на: спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-

естетичного циклу. 

 

41. Змінити назву Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського, 

місцезнаходження: м. Київ,  Луначарського, 5-А, на: Український колеж       

ім. В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа № 272) м. Києва. 

 

42. Змінити назву спеціалізованої школи І ступеня № 327 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов, місцезнаходження: м. Київ,  вул. 

Серафимовича, 9-Б, на: спеціалізована школа І ступеню № 327 м. Києва з 

поглибленим вивченням іноземних  мов. 

 

43. Змінити назву Русанівського ліцею природничо-математичного 

профілю навчання, місцезнаходження: м. Київ,  бульвар Олексія Давидова, 

17-А, на: Русанівський ліцей м. Києва. 

 

44. Змінити назву Технічного ліцею міста Києва, місцезнаходження:      

м. Київ,  вул. Тампере, 9, на: Технічний ліцей м.Києва. 

 

45. Змінити назву спеціалізованої школи-інтернату № 14  І-ІІ ступенів з 

поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, 



місцезнаходження: м. Київ, бульвар Перова, 3, на: спеціалізована школа-

інтернат І-ІІ ступенів № 14  м.Києва з поглибленим вивченням предметів 

художньо-естетичного циклу. 

46. Змінити назву Вечірньої середньої школи № 4 ІІ-ІІІ ступеня, 

місцезнаходження: м. Київ,  вул. Тампере, 10-А, на: Вечірня середня школа 

ІІ-ІІІ ступеня № 4 м. Києва. 

 

47. Затвердити статути загальноосвітніх навчальних закладів згідно з 

пунктами 1-46 цього розпорядження в новій редакції, що додаються. 

 

48. Начальнику управління освіти Ільєнку В. П. здійснити 

організаційно-правові заходи щодо змін назв загальноосвітніх навчальних 

закладів та реєстрації нових статутів відповідно до цього розпорядження. 

 

49. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному 

веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

50. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації              

Дейнегу О.П. 

 

 

 

 

Голова          О. Шевчук 
 


