
 

  
ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

              ІІ CECIЯ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 
Р I Ш Е Н Н Я 

 

« 24 »     12    2020 Чугуїв              №19-VIІІ 

Про перейменування закладів 

освіти Чугуївської міської ради  

Харківської області 

  

Керуючись положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», ст. 57-58 Господарського Кодексу України, враховуючи 

положення ст.ст.80, 88, 89, 90 Цивільного Кодексу України, з метою 

формування єдиного освітнього простору, встановлення відповідності назв 

закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Чугуївської міської ради, 

чинному законодавству, підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі 

освіти, ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти,  Чугуївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Перейменувати заклади загальної середньої освіти з 02.01.2021: 

1.1 Великобабчанський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної 

ради Харківської області, код ЄДРПОУ 26451674, юридична адреса: 63510, 

Харківська область, Чугуївський район, с.Велика Бабка, вул.Перемоги, буд.24, 

на Комунальний заклад «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради 

Харківської області.   

1.2 Зарожненський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради 

Харківської області, код ЄДРПОУ 26451668, юридична адреса: 63551, 

Харківська область, Чугуївський район, с.Зарожне, пров.Шкільний, буд.2,  на 

Комунальний заклад «Зарожненський ліцей» Чугуївської міської ради 

Харківської області. 

1.3 Кам’яноярузький навчально-виховний комплекс Чугуївської районної  ради 

Харківської області, код ЄДРПОУ 26451616, юридична адреса: 63512, 

Харківська область, Чугуївський район, с.Кам’яна Яруга, вул.Миру, буд. 1а, на 

Комунальний заклад «Кам’яноярузький ліцей» Чугуївської міської ради 

Харківської області. 
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1.4 Кочетоцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради 

Харківської області, код ЄДРПОУ 25614306, юридична адреса: 53513, 

Харківська область, Чугуївський район, смт.Кочеток, вул.Осіння, 18, на 

Комунальний заклад «Кочетоцький ліцей» Чугуївської міської ради Харківської 

області. 

2. Затвердити статути закладів освіти згідно з п.п. 1.1 – 1.4 цього рішення 

(додатки 1-4) у новій редакції (додаються). 

3. Управлінню освіти Чугуївської міської ради (Марина ПРОЦЕНКО) 

організувати роботу з проведення державної реєстрації відповідних змін до 

установчих документів комунальних закладів, зазначених у п.п. 1.1 – 1.4 цього 

рішення згідно з вимогами, передбаченими чинним законодавством України. 

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяну ВІННИК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії: з 

гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та 

спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Ігор ПЕРЕДЕРІЙ) 

та з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (Кирил 

КОЛІСНИЧЕНКО). 

 

 

  

Міський голова               (оригінал підписано)                  Галина МІНАЄВА 

 


