
                                                        
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

21.08.2015                                                      № 513                                   
 

 

Про відновлення роботи дошкільного  

навчального закладу комунальної  

власності територіальної громади  

міста Києва   

 

 Відповідно до статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121,  розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської  державної адміністрації) від 

15.10.2014 № 149 «Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального  

закладу № 383 на вул. Гарматній, 41 у Солом’янському районі м. Києва», з 

метою збереження і розвитку мережі дошкільних навчальних закладів,  

забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної 

освіти та  соціально-психологічну реабілітацію, надання корекційної допомоги  

дітям, які мають порушення мовлення: 

  

 

1. Відновити   роботу   комунального дошкільного  навчального закладу 

(ясла-садок) № 383 з 01.09.2015  та присвоїти йому назву «Веселинка». 
 

 2. Управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Заплотінська О.І.): 

 

 2.1. Передбачити у мережі груп дошкільного навчального закладу (ясла-

садок)  № 383  «Веселинка» функціонування двох спеціальних груп для дітей 

з порушеннями мовлення. 

 

 2.2.  Здійснити організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації 

комбінованого дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  №383 

«Веселинка»  м. Києва (далі – ДНЗ №383 «Веселинка»).  

 

2.3. Затвердити    статут  комбінованого   дошкільного     навчального   

закладу (ясла-садок) «Веселинка» № 383. 
  



  2.4. Комплектування спеціальних  груп для дітей з порушеннями 

мовлення  здійснювати відповідно до Порядку комплектування дошкільних 

навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України 

від 27.03.2006 № 240/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11.04.2006 № 414/12288 та  наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах».    

 

2.5. Затвердити  штатний розпис ДНЗ № 383 «Веселинка».  

 

3.  Фінансовому управлінню Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Демченко В.М.) фінансування видатків проводити в 

межах затверджених асигнувань по галузі  «Освіта».  

  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  Максимову О.І. 

 

 

Голова                    М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


