
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

НАКАЗ 

04 березня  2019               смт. Петриківка                                                    № 23  

 

Про внесення змін до статуту 

та повної назви комунального 

закладу освіти Єлизаветівської  

середньої загальноосвітньої школи           

 

 
На виконання рішення Петриківської районної ради сьомого скликання двадцять сьомої 

сесії від 20 лютого 2019 року № 257 – 27/УІІ  «Про деякі питання управління майном 

спільної власності територіальних громад району», з метою реалізації державної політики в 

галузі освіти,  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Господарським 

кодексом України, статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України у новій редакції, яким 

змінено фінансування закладів освіти та культури, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, ураховуючи висновки та 

пропозиції постійної комісії районної ради з питань будівництва, комунальної власності, 

благоустрою, транспорту, зв’язку та екології, взявши до уваги листи комунального закладу 

освіти – Єлизаветівської середньої загальноосвітньої школи від 14 лютого 2019 року № 14, 

17 щодо внесення змін до Статуту  

 

  

НАКАЗУЮ: 
 
1. Перейменувати комунальний заклад освіти – Єлизаветівську середню загальноосвітню  

школу в Єлизаветівський заклад загальної середньої освіти Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області 

2. Директору Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти Петриківської районної 

ради Дніпропетровської області (Лаптьову П.І). 

 2.1. Здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Єлизаветівського закладу загальної 

середньої освіти Петриківської районної ради Дніпропетровської області. 

2.2. Забезпечити заміну печатки, штампу, вивіски  закладу освіти. 

2.3 Привести у відповідність до нових назв усі розпорядчі документи та трудові книжки 

працівників відповідно до чинного законодавства. 



3. Методисту (Голяченко Н.Ю.) та головному бухгалтеру (Завгородній С.В.) відділу освіти, 

молоді та спорту Петриківської райдержадміністрації: 

3.1. Здійснити заходи щодо внесення змін до трудової  книжки, облікових та інших 

документів директора закладу  освіти (Лаптьова П.І). 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,                                                                            

 молоді та спорту  

райдержадміністрації                                        С.О.ПРЯНІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                  до наказу відділу освіти, 

                                                                     молоді та спорту  

                                                                             райдержадміністрації 

                                                                           від 04.03.2019  №   23 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти до 

перейменування 

Назва закладу освіти після 

перейменування 

1. Комунальний заклад освіти – 

Єлизаветівська середня 

загальноосвітня  школа 

Єлизаветівський заклад загальної середньої 

освіти Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

 


