
 
МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

   НОВОПОКРОВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

   Солонянського району Дніпропетровської області 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

        ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 24 грудня 2020 року               смт Новопокровка                 № 27- IV/VIIІ 

 

Про зміну засновника 

та найменування закладів освіти 

 
Відповідно до Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року     № 2145-

VIII, Закону України «Про загальну середню освіту» та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні,  рішення Солонянської районної ради «Про деякі питання 

управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Солонянського району» від 17 листопада 2020 року №497-39/VII, рішення 

Новопокровської селищної ради «Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності Новопокровської селищної ради закладів освіти комунальної форми 

власності Солонянської районної ради» від 17 листопада 2020 року № 20-1/VIIІ, 

рішення Новопокровської селищної ради «Про початок реорганізації сільських рад 

шляхом приєднання до Новопокровської селищної ради» від 17 листопада 2020 року 

№19-1/VІІІ,  селищна рада 

 

 В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Змінити засновника:  

1.1. Комунального закладу освіти навчально – виховного комплексу 

«Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Солонянської районної ради Дніпропетровської області» шляхом 

виключення зі складу засновників Солонянської  районної ради Дніпропетровської 

області (Ідентифікаційний код юридичної особи - 25004697) та включення до складу 

засновників Новопокровської селищної ради (Ідентифікаційний код юридичної особи 

- 04339646 ) . 

1.2. Криничанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області шляхом виключення зі складу 

засновників Солонянської  районної ради Дніпропетровської області 

(Ідентифікаційний код юридичної особи - 25004697) та включення до складу 

засновників Новопокровської селищної ради (Ідентифікаційний код юридичної особи 

- 04339646 ). 

  



1.3. Комунального закладу освіти навчально-виховний комплекс 

«Миропільська загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області шляхом виключення зі складу 

засновників Солонянської  районної ради Дніпропетровської області 

(Ідентифікаційний код юридичної особи - 25004697) та включення до складу 

засновників Новопокровської селищної ради (Ідентифікаційний код юридичної особи 

- 04339646 ) . 

1.4. Комунальної організації (установа, заклад) Іверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області 

шляхом виключення зі складу засновників Солонянської  районної ради 

Дніпропетровської області (Ідентифікаційний код юридичної особи - 25004697) та 

включення до складу засновників Новопокровської селищної ради (Ідентифікаційний 

код юридичної особи - 04339646 ) . 

1.5. Комунального закладу освіти «Петриківська неповна середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області» шляхом виключення зі складу засновників Солонянської  районної ради 

Дніпропетровської області (Ідентифікаційний код юридичної особи - 25004697) та 

включення до складу засновників Новопокровської селищної ради (Ідентифікаційний 

код юридичної особи - 04339646 ) . 

1.6.Комунального закладу «Криничанський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Олександропільської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області шляхом виключення зі складу засновників 

Олександропільської сільської ради Дніпропетровської області (Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 04337854 ) та включення до складу засновників Новопокровської 

селищної ради (Ідентифікаційний код юридичної особи - 04339646 ) . 

1.7.Комунального закладу «Петриківський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Олександропільської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області шляхом виключення зі складу засновників 

Олександропільської сільської ради Дніпропетровської області (Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 04337854 ) та включення до складу засновників Новопокровської 

селищної ради (Ідентифікаційний код юридичної особи - 04339646 ) . 

1.8.Комунального закладу освіти «Іверський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) «Світанок» Іверської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області» шляхом виключення зі складу засновників Іверської 

сільської ради Дніпропетровської області (Ідентифікаційний код юридичної особи - 

04339534 ) та включення до складу засновників Новопокровської селищної ради 

(Ідентифікаційний код юридичної особи - 04339646 ) . 

2.Змінити назви: 

 2.1 Комунальний заклад освіти навчально – виховного комплексу 

«Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Солонянської районної ради Дніпропетровської області» на 

Комунальний заклад освіти навчально – виховного комплексу «Олександропільська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області». 



 2.2. Криничанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області на Комунальний заклад 

«Криничанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» Новопокровської 

селищної ради Дніпропетровської області. 

 2.3. Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Миропільська 

загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області на Комунальний заклад освіти навчально-

виховний комплекс «Миропільська загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області. 

 2.4. Комунальна організація (установа, заклад) Іверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області 

на Комунальний заклад освіти «Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області. 

 2.5. Комунального закладу освіти «Петриківська неповна середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області» на Комунальний заклад освіти «Петриківська неповна середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новопокровської селищної ради 

Дніпропетровської області». 

 2.6. Комунальний заклад «Криничанський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Олександропільської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області на Комунальний заклад «Криничанський дошкільний 

навчальний заклад дитячий садок» Новопокровської селищної ради 

Дніпропетровської області. 

 2.7. Комунальний заклад «Петриківський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Олександропільської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області на Комунальний заклад «Петриківський дошкільний 

навчальний заклад дитячий садок» Новопокровської селищної ради 

Дніпропетровської області. 

 2.8.Комунальний заклад освіти «Іверський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) «Світанок» Іверської сільської ради Солонянського району 

Дніпропетровської області» на Комунальний заклад освіти «Іверський дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) «Світанок» Новопокровської селищної ради 

Дніпропетровської області. 

 2.9.Комунальний опорний заклад освіти «Новопокровський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Новопокровської селищної ради Солонянського 

району Дніпропетровської області на Комунальний опорний заклад освіти 

«Новопокровський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Новопокровської 

селищної ради Дніпропетровської області. 

  3. Затвердити Статути в новій редакції: 

 3.1. Комунального закладу освіти навчально – виховного комплексу 

«Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області», 

згідно з додатком 1. 



 3.2. Комунального закладу  «Криничанський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з 

додатком 2. 

 3.3. Комунального закладу освіти навчально-виховний комплекс 

«Миропільська загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 

Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з додатком 3. 

 3.4. Комунального закладу освіти «Іверський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з 

додатком 4. 

 3.5. Комунального закладу освіти «Петриківська неповна середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новопокровської селищної ради 

Дніпропетровської області», згідно з додатком 5. 

 3.6. Комунального закладу «Криничанський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з 

додатком 6. 

 3.7. Комунального закладу «Петриківський дошкільний навчальний заклад 

дитячий садок» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, згідно з 

додатком 7. 

 3.8. Комунального закладу освіти «Іверський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) «Світанок» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської 

області, згідно з додатком 8. 

 3.9. Комунального опорного закладу освіти «Новопокровський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Новопокровської селищної ради Дніпропетровської 

області, згідно з додатком 9. 

  4. Керівникам, зазначених в цьому рішенні  закладів, здійснити заходи щодо  

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціальної політики, захисту населення, освіти та охорони здоров’я, питань 

культури, історичної спадщини, духовності, молодіжної політики та фізичної 

культури, спорту і туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 


