
ПРОЄКТ 
 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

_____________СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від                                                                                          

с. Миколаївка 

 

Про перейменування  

та зміну типу закладів освіти  

Миколаївської сільської ради 

 

Відповідно до частини шостої статті 22, статті 9 розділу ХІІ «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про освіту»; статті 11, абзацу 

другого частини другої статті 32 Закону України «Про загальну середню 

освіту», керуючись пунктом двадцять частини першої статті 43, частиною 

четвертою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Миколаївська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Змінити тип та перейменувати заклади загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради з 01 вересня 2022 року: 

Миколаївский навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області на Миколаївський ліцей Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

 

Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області на Лікарський ліцей Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області; 

 

Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області на Кровненський ліцей 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

 



Северинівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області на Северинівську гімназію 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

 

Яструбинський навчально-виховний комплекс: заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області на Яструбинську початкову школу Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

 

2.  Перейменувати Комунальний дошкільний навчальний заклад 

«Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області на 

Северинівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

3. Затвердити статути закладів, згаданих у пунктах 1 та 2 цього рішення, 

відповідно до нових типів та назв. 

 

4. Директорам закладів освіти здійснити реєстрацію змін відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Миколаївської сільської ради Непийводу Вікторію Віталіївну. 

 

 

 

 

Сільський голова Сергій САМОТОЙ 
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