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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

№

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
06.09.2017 № 551 «Про затвердження мережі груп та дитячих контингентів
дошкільних навчальних закладів Запорізького району на 2017-2018 навчальний
рік»

Керуючись статтею 53 Конституції України, статтями 11, 22 Закону
України «Про освіту», статтями 17, 18, 19 Закону України «Про дошкільну
освіту», статтями 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», у зв’язку із створенням Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької області (об’єднаної територіальної громади):
1. Внести до розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2017
№551 «Про затвердження мережі груп та дитячих контингентів дошкільних
навчальних закладів Запорізького району на 2017-2018 навчальний рік» такі
зміни:
1) Затвердити в новій редакції мережу дошкільних навчальних закладів
Запорізького району на II півріччя 2017-2018 навчального року:
мережу груп та дитячі контингенти ДОШКІЛЬНІ^ навчальних закладів, що
додається;
мережу груп та дитячі контингенти навчально-виховних комплексів
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», що
додається;
мережу груп та дитячі контингенти груп короткотривалого перебування
дошкільників на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.
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2. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
забезпечити у повному обсязі фінансування видатків на утримання
вищезазначеної мережі в межах асигнувань, передбачених кошторисами
дошкільних навчальних закладів на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Макущенка В.О.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

г

розпорядженням голови
райдержадміністрації
від
^
Мережа груп та дитячі контингенти дошкільних навчальних закладів
Кількість Кількість
№
Назва навчального закладу
з/п
груп
дітей
1 Балабинський
комунальний
дошкільний
6
154
навчальний заклад
2 Кушугумський
комунальний
дошкільний
2
75
навчальний заклад
3 Малокатеринівський комунальний дошкільний
2
40
навчальний заклад
4 Новоолександрівський комунальний дошкільний
2
50
навчальний заклад
5 Степненський
комунальний
дошкільний
3
62
навчальний заклад
Всього
15
381
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Керівник апарату райдержадміністрації

В.О.Макущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 05 гУ.

^

Мережа груп та дитячі контингенти навчально-виховних комплексів
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Навчально-виховні комплекси
Кількість Кількість
«загальноосвітній навчальний заклад груп
дітей
дошкільний навчальний заклад»
Веселянський навчально-виховний комплекс
1
25
Григорівський навчально-виховний комплекс
1
25
Лежинський навчально-виховний комплекс
2
43
Миколай-Пільський
навчально-виховний
2
32
комплекс
Наталівський навчально-виховний комплекс
1
20
Новопетрівський навчально-виховний комплекс
1
23
Юльївський навчально-вихоїЩ® комплекс
1
15
Всього
9
183

Керівник апарату райдержадміністрації

В.О.Макущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від С £ , с ( . с і с ' / к № ^
Мережа груп та дитячі контингенти груп короткотривалого перебування
дошкільників на базі загальноосвітніх навчальних закладів
№ Групи короткотривалого перебування на Кількість Кількість
з/п базі шкіл
дітей
груп
1 Кушугумський навчально-виховний комплекс
2
50
школи І-ІІІ ст. - гімназія «Інтелект»
2 Малокатеринівський
навчально-виховний
1
15
комплекс школи І-ІІІ ст. - гімназія «Мрія»
Всього
3
65
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В.О.Макущенко

