
 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від 15.05.2019   № 117 

Про підготовку ЦРД та ДНЗ 

до роботи в осінньо-зимовий період 

 

 

     Відповідно до звернення завідуючих ЦРД та ДНЗ Олевської  міської ради, з метою 

проведення поточних ремонтів приміщень дитячих садків, їх якісної підготовки до 

роботи в осінньо-зимовий період та надання щорічних відпусток працівникам 

закладів дошкільної  освіти: 

1. Провести підготовку ЦРД та ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період та 

організувати ремонти приміщень у такі терміни: 

- 27.05.2019 року по 21.07.2019 року – Олевський ЦРД №3 

- 03.06.2019 року по 31.07.2019 року – Олевський ЦРД №1; Олевський ДНЗ №10 

- 08.07.2019 року по 31.08.2019 року – Олевський ЦРД №2 

- 15.07.2019 року по 07.09.2019 року – Олевський ДНЗ №2 

- 27.05.2019 року по 19.07.2019 року – Майданський ДНЗ; 

- 10.06.2019  року  по 09.08.2019 року – Жубровицький ДНЗ №15; 

- 03.06.2019 року по 23.08.2019 року – Стовпинський ДНЗ; 

- 12.06.2019 року по 01.08.2019 року – Копищенський ДНЗ; 

- 01.07.2019 року по 18.08.2019 року – Покровський ДНЗ; 

- 18.06.2019 року по 07.08.2019 року – Замисловицький ДНЗ; 

- 10.06.2019 року по 02.08.2019 року – Калинівський ДНЗ; 

- 18.06.2019 року по 16.08.2019 року – Зольнянський ДНЗ №25; 

- 10.06.2019 року по 05.08.2019 року – Зубковицький ДНЗ №23; 

- 18.06.2019 року по 19.08.2019 року – Кам’янський ДНЗ №9; 

- 18.06.2019 року по 29.08.2019 року – Сущанський ДНЗ; 

- 10.06.2019 року по 04.08.2019 року – Майдан-Копищенський ДНЗ; 

- 18.06.2019 року по 12.08.2019 року – Перганський ДНЗ; 

- 18.06.2019 року по 26.08.2019 року – Кишинський ДНЗ; 



- 01.07.2019 року по 21.08.2019 року – Варварівський ДНЗ №12; 

- 01.07.2019 року по 23.08.2019 року – Корощинський ДНЗ №31; 

- 01.07.2019 року по 31.08.2019 року – Тепеницький ДНЗ №24; 

- 01.07.2019 року по 12.08.2019 року – Хмелівський ДНЗ №32; 

- 18.06.2019 року по 18.08.2019 року – Юрівський ДНЗ №35; 

- 01.07.2019 року по 31.08.2019 року – Лопатицький ДНЗ №18; 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 


