
 

 

Довідка погодження проєкту рішення 

Про остаточне припинення дії рішення Коростенської міської ради від 

25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти 

Коростенської міської територіальної громади», прийняття  рішення 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну повних 

та скорочених найменувань закладів загальної середньої освіти, 

затвердження статутів, в частині закладів, не передбачених рішенням 

шостої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 

10.06.2021 року №362 «Про часткове припинення дії рішення 

Коростенської міської ради від 25.02.2021 року №193 «Про зміну 

засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної 

громади», прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти 

Коростенської міської територіальної громади, прийняття їх до сфери 

управління, зміну повних та скорочених найменувань закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти Коростенської міської ради, затвердження 

статутів» 

 

Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

Виконавець: Кагукіна Ірина Миколаївна, виконуюча обов’язки начальника 

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця 

Грушевського, 66, місто Коростень, тел. 9-61-91. 

Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 

Петрович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 

Синицький Олександр Петрович. 

Запросити:   

 

Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 
 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення 

«Про остаточне припинення дії рішення Коростенської міської ради від 

25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти 

Коростенської міської територіальної громади», прийняття  рішення 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну повних 

та скорочених найменувань закладів загальної середньої освіти, 

затвердження статутів, в частині закладів, не передбачених рішенням 

шостої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 

10.06.2021 року №362 «Про часткове припинення дії рішення 

Коростенської міської ради від 25.02.2021 року №193 «Про зміну 

засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної 

громади», прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти 

Коростенської міської територіальної громади, прийняття їх до сфери 

управління, зміну повних та скорочених найменувань закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти Коростенської міської ради, затвердження 

статутів» 

 

           Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 29.04.2002 р. № 284 «Про затвердження Примірного статуту 

загальноосвітнього навчального закладу», на виконання рішення 

Коростенської міської ради від 10.12.2020р. №19 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття закладів загальної середньої освіти району та майна зі 

спільної власності сіл Коростенського району у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади в особі Коростенської міської 

ради», з метою здійснення державної реєстрації зміни засновника закладів 

освіти та установчих документів закладів загальної середньої освіти в новій 

редакції, приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства в 

галузі освіти в частині закладів, не передбачених рішенням шостої сесії 

восьмого скликання Коростенської міської ради від 10.06.2021 року №362 

«Про часткове припинення дії рішення Коростенської міської ради від 

25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської 

міської територіальної громади», прийняття  рішення «Про зміну засновника 

закладів освіти Коростенської міської територіальної громади, прийняття їх 

до сфери управління, зміну повних та скорочених найменувань закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти Коростенської міської ради, 

затвердження статутів», необхідне прийняти рішення в новій редакції.  

     

Виконуюча обов’язки  

начальника  відділу освіти 

виконавчого комітету  

Коростенської міської ради                                Ірина  КАГУКІНА            

                                                                                             


