
 

 

 

                                     

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року № 126 

 

 

Про зміну назви закладів  

загальної середньої освіти 

 

 

Відповідно до статей 26, 32 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні“, законів України ,,Про освіту“, ,,Про повну загальну середню 

освіту“, рішення першої  сесії восьмого скликання Лубенської районної ради 

від 15 грудня 2020 року ,,Про передачу юридичних осіб із спільної власності 

територіальних громад Лубенського району у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади“, рішення другої сесії восьмого 

скликання Лубенської районної ради від 23 грудня 2020 року ,,Про передачу 

юридичної особи із спільної власності територіальних громад Лубенського 

району в комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади“,  

у звʼязку зі зміною власника, враховуючи висновки та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту та гендерної рівності, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти юридичні особи та увійти до складу засновників: 

1.1. Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради Полтавської області; 

1.2. Великокручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області; 

1.3. Вишневецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.4. Вікторійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.5. Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.6. Дейманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області;  



1.7. Куріньківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чорнухинської 

районної ради Полтавської області; 

1.8.  Малютинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.9. Новомартиновицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради Полтавської області; 

1.10. Повстинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.11. Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

1.12. Смотриківської філії Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської районної ради Полтавської області; 

1.13. Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської 

районної ради Полтавської області. 

2. Перейменувати заклади: 

2.1.  Березоворудську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 

районної ради Полтавської області в Березоворудську загальноосвітню школу  

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.2. Великокручанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області у Великокручанську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

2.3. Вишневецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Вишневецьку загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.4. Вікторійську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Вікторійську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.5. Давидівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Давидівську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.6. Дейманівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Дейманівську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів  Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.7. Куріньківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Чорнухинської 

районної ради Полтавської області в Куріньківську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.8. Малютинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Малютинську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.9. Новомартиновицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради Полтавської області в Новомартиновицьку 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 



2.10. Повстинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Повстинську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.11.  Сасинівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в  Сасинівську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.12. Теплівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 

районної ради Полтавської області в Теплівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

2.13. Смотриківську філію Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської районної ради Полтавської області в Смотриківську 

філію Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської 

ради Полтавської області. 

3. Внести зміни до Статуту Березоворудської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Пирятинської районної ради Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

4. Внести зміни до Статуту Великокручанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та 

затвердити його новій редакції (додається). 

5. Внести зміни до Статуту Вишневецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

6. Внести зміни до Статуту Вікторійської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

7. Внести зміни до Статуту Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

8. Внести зміни до Статуту Дейманівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

9. Внести зміни до Статуту Куріньківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чорнухинської районної ради Полтавської області та затвердити його 

в новій редакції (додається). 

10. Внести зміни до Статуту  Малютинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

11. Внести зміни до Статуту  Новомартиновицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної ради Полтавської області та 

затвердити його в новій редакції (додається). 

12. Внести зміни до Статуту Повстинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 



13. Внести зміни до Статуту Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області та затвердити 

його в новій редакції (додається). 

14. Внести зміни до Статуту Теплівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської районної ради Полтавської області та затвердити його в 

новій редакції (додається). 

15. Внести зміни до Положення Смотриківської філії Теплівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної ради Полтавської 

області та затвердити його в новій редакції (додається). 

16. Директорам закладів загальної середньої освіти подати на державну  

реєстрацію Статути у новій редакції в установленому законодавством порядку.  

17. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради Романенка В.В. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 

 

 

Міський голова  А.СІМОНОВ 

 


