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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 837
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 41/24.08.2018 г.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 58, ал. 2 във
връзка с чл. 54 и чл. 55, т. 1 от Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование и Докладна
записка с вх. № 236 от 17.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Утвърждава следните групи и брой на деца в тях в ДГ „Първи юни” - с. Баниска
и прилежащкия й филиал „Детелина” - с. Бъзовец, както следва:
№
Група
Брой деца
1.
Първа възрастова група, с. Баниска, 2-4 - годишни
18
2.
Подготвителна група, с. Баниска, 5-7 - годишни
14
3.
Разновъзрастова група, с. Бъзовец, 3-7 - годишни
25
Общ брой деца:
57
2. Утвърждава следните групи и брой деца в тях в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” –
гр. Две могили и прилежащият й филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово, както следва:
№
Група
Брой деца
1.
Първа възрастова група «Мики Маус», 3-годишни
25
2.
Втора възрастова група «Слънце», 4-годишни
24
3.
Трета възрастова група, 5-годишни „Детелина-щурче”
24
4
Четвърта възрастова група, 6-годишни «Мечо Пух»
23
5
Разновъзрастова група, 4-5 годишни «Рай»
17
6
Разновъзрастова група, с. Кацелово
14
Общ брой деца
127

Вярно с оригинала
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