
                                                    

 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Про перейменування Ревненського опорного закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів 
 

 

Відповідно до ст. 143 Конституції України, до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», до ст. ст. 32, 35 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», до ст. ст. 25,66 Закону України «Про освіту», 

з урахуванням Положення про освітній округ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів від 20 січня 2016 року № 79) «Про затвердження 

положення про освітній округ» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету 

Міністрів України № 574 від 31.08.2016 року, на виконання доручення 

Прем'єр-міністра України від 28.12.2015 № 471/5/1-15 щодо створення 

опорних шкіл, пункту 2 протоколу наради доручення Прем'єр-міністра 

України від 28.01.2016 № 1/10- 251 щодо дорожньої карти створення опорних 

шкіл та від 23.02.2016 № 1/9-94 щодо опорних шкіл «Про удосконалення 

моделі фінансування освіти в Україні», та з метою забезпечення рівного 

доступу учнів до якісної освіти, заслухавши та обговоривши інформацію 

начальника управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області про створення 

Ревненського ліцею Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області., Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Змінити назву закладу Ревненський опорний заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області, (код ЄДРПОУ 25301955)  на  Ревненський ліцей 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та 

надати Ревненському ліцею статус опорного. 

2.Затвердити Статут Ревненського ліцею Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області в новій редакції (додаток № 1). 



3. Уповноважити  сільського голову на підписання Статуту Ревненського 

ліцею Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області в 

новій редакції. 

4. Як виняток, надати право Ревненському ліцею Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області забезпечувати здобуття початкової 

освіти в зв’язку з наявністю в його складі філії – Мартусівської початкової 

школи. 

5. Змінити назву Мартусівська початкова школа Ревненського опорного 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області на Мартусівська початкова школа 

філія Ревненського ліцею Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області.  

6. Внести відповідні зміни в Положення про Мартусівську початкову школу 

затвердивши Положення про Мартусівську початкову школу філія 

Ревненського ліцею Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області в новій редакції (додаток 2). 

7. Начальнику управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області забезпечити 

подання державному реєстратору необхідних документів для внесення 

відповідних змін відносно Ревненського ліцею Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області в реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я. 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

Начальник відділу правового та  

Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО  

 

Начальник фінансового відділу                                   Лілія БАРКОВА 

 

Начальник управління гуманітарного 

розвитку                                                                          Ольга ПЛАХОТНЮК  

 

Виконавець: 

Спеціаліст управління гуманітарного 

Розвитку                                                                        Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 


