
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г: Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 18.09.2008 Н!! 870-45-05 І 

«Про затвердження статуту 
дошкільного навчального закладу 
комунальної власності «Сонечко»» 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради від 
04.09.2008 року за Н!! 91 О «Про затвердження статуту дошкільного навчального 
закладу «Сонечко» комбінованого типу комунальної власності», відповідно до 
статей 10, 14 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України «Про 
дошкільну освіту», пунктів 4, 5, 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України відI2.03.2003 р. N!!З05 
«Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», керуючись 
пунктом 30 статті 26 Закону України <<Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРПІІИЛА 
1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 18.09.2008 р. Н!!870-

45-05 «Про затвердження статуту дошкільного 'навчального закладу 
комунальної власності «Сонечко» 

. 1.1 Пункт 1 викласти в наступній редакції: 
«Створити дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу 

«Сонечко». 
1.2. Пункт 1 вважати відповідно пунктом 2 та викласти його у такій редакції: 

«Затвердити статут дошкільного навчального з~аду . . 
«Сонечко» комбінованого типу комунально! влаСНОСТІ, РОЗМІщеного за 

адресою: м. Бровари, Київської обл., вул. Короленка 74». 
1.3. Доповнити рішення пунктом 3 наступноГО зм!с~: ... . 

«Відповідальним за проведення державно! реєстрацІ! д~ШКlЛЬного 
навчального закладу «Сонечко» комбінованого типу комунально! власності 

призначити Тесленко н.г.» .. 
1.4 Вважати пункт 2 відповідно пунктом 4 та викласти иого в 

такій редакції: 
«Контроль за виконаННЯМ цього рішення покласти на заступника 

міського голови виноградову Л.М.» 



Н90110 



2 

2. Конtpоль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноrpадову Л.М. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м. Бровари 

від '*Il. tJ/.' ~ 
Н!! -I!J1J'-t1"..p~ 

І.В.Сапожко 



Подання: 

_ начальНИК управління освіти 

поГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- началь~к юридичного відцілу 

- начальник загального відділу 

- ГОЛова Комісії з ryманітарних 
Питань 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
YllРАВлmня ОСВІТИ 

07400 .11 •• Бровари, вул. ГагаР;ІІа /8, тел (294) 5-/4-8/,5-/4-82,7-23-79 

від IJ. ()1. Оlь. N!! '1 !J-, 
Ha.N!! за __ 

Виконуючому обов»язки міського 
голови-головірцди 
Сапожку І.В. 

Подання 

Управління освіти Броварської міської рцди просить внести до порядку 
сесії міської рцди, яка відбудеться 29 січня 2009 року питання «Про внесення 
змін до рішення Броварської міської рцди від 18.09. 2008 N!! 870-45-05 «Про 
затвердження статуту дошкільного навчального закладу комунальної 

власності «Сонечко»». 

Начальник управління освіти ~В.LонищеIlКО 
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