
Проєкт вноситься  

селищним головою 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2021 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 

Про зміну назви комунальних 
закладів загальної середньої 
освіти Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району 
Кіровоградської області 
затвердження їх Статутів в новій 
редакції 
 

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

середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 

Бюджетного Кодексу України (зі змінами, внесеними згідно з Законом 

України від 17 вересня 2020р. № 907-IX), Закону України  «Про  передачу  

об’єктів  права  державної  та  комунальної власності», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2021р. № 1062 «Про затвердження 

Положення про ліцей», наказу Міністерства освіти і науки України  

від 06 грудня 2017р.  № 1568 «Про затвердження Типового положення про 

філію закладу освіти» 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

      1. Змінити назви комунальних закладів загальної середньої освіти 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області,    шляхом    заміни    в    найменуванні    з: 

      «Красносілківське  навчально-виховне об'єднання» на 

«Красносілківський ліцей» 

      «Красносільське  навчально-виховне об'єднання» на «Красносільський 

ліцей» 

     «Михайлівське  навчально-виховне об'єднання» на «Михайлівський 

ліцей». 

     «Олександрівське навчально-виховне об'єднання №1» на 

«Олександрівський ліцей №1» 

      «Олександрівське навчально-виховне об'єднання №2» на 

«Олександрівський ліцей №2» 

       

      2. Затвердити Статути комунальних закладів загальної середньої освіти 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області в новій редакції: 
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      статут комунального закладу «Красносілківський ліцей» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (додається); 

      статут комунального закладу «Красносільський ліцей» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

      статут комунального закладу «Михайлівський ліцей» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (додається);  

      статут комунального закладу «Олександрівський ліцей №1» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (додається); 

      статут комунального закладу «Олександрівський ліцей №2» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (додається); 

 

      3. Уповноважити керівників комунальних закладів загальної середньої 

освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області: 

       забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань в порядку передбаченому діючим законодавством; 

       здійснити інші заходи передбачені діючим законодавством, щодо 

реєстрації та діяльності закладів. 

 

       4. Статути комунальних закладів загальної середньої освіти 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, затверджені рішенням Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання від 31 травня 2021 року №753 «Про затвердження Статутів 

комунальних закладів загальної середньої освіти Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області», вважати такими, що 

втратили чинність. 

 

       5. Затвердити:  

 Положення про Олександрівську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається);  
 Положення про Новоосотську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається);  

 Положення про Староосотську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається);  

          Положення про Бірківську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Бовтиську філію комунального закладу 



3 

 

«Олександрівський ліцей №2»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Івангородську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Несватківську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Підлісненську філію комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Голиківську філію комунального закладу 

«Красносілківський ліцей»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Родниківську філію комунального закладу 

«Красносілківський ліцей»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Вищеверещаківську філію комунального закладу 

«Красносільський ліцей»  Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (додається); 

          Положення про Соснівську філію комунального закладу 

«Красносільський ліцей»  Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (додається); 

           Положення про Цвітненську філію комунального закладу 

«Красносільський ліцей»  Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (додається); 

           Положення про Єлизаветградківську філію комунального закладу 

«Михайлівський ліцей»  Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (додається); 

 Положення про Лісівську філію комунального закладу 

«Михайлівський ліцей»  Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області (додається). 

 
       6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

соціального захисту населення. 

 

 

 

Селищний голова     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


