
 

 

Проект 

 

Нововодолазька районна рада 

XXVI сесія VI скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

 

Від «____»____________2013 року 

 

Про створення на базі ІІ Старовірівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів 

Нововодолазької районної ради Харківської 

області ІІ Старовірівського навчально-

виховного комплексу (загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) Нововодолазької 

районної ради Харківської області 
 

Розглянувши рішення XVIII сесії Старовірівської сільської ради VI 

скликання від 21 листопада 2012 року №289, згідно зі ст. ст.14, 36 Закону 

України «Про освіту», ст. ст. 9, 11 Закону України «Про загальну середню 

освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до 

Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 березня 2003 року №306, Положення про порядок створення, 

реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №228, керуючись 

ст.43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити з 01 вересня 2013 року на базі ІІ Старовірівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Нововодолазької районної ради 

Харківської області ІІ Старовірівський навчально-виховний комплекс 



(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Нововодолазької районної ради Харківської області.  

2. Нововодолазькій районній державній адміністрації здійснити заходи, 

пов’язані із створенням даного закладу у відповідності до чинного 

законодавства України. 

3. Районній раді внести відповідні зміни до додатку 4 рішення VІІІ сесії 

районної ради V скликання від 27 лютого 2007 року «Перелік об’єктів, 

установ та підприємств комунальної власності, що перебувають у спільній 

власності територіальних громад сіл і селищ району». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради: з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та діяльності засобів масової інформації 

органів місцевого самоврядування (Савченко В.Л.) та з питань  

комунальної власності, будівництва та житлово-комунального 

господарства (Мороз Л.М.) 

 

Голова районної ради      О.О.Агапов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

осіб, які завізували проект рішення Нововодолазької районної ради  

(___ сесія ____ скликання) «Про створення на базі ІІ Старовірівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Нововодолазької районної ради 

Харківської області ІІ Старовірівського навчально-виховного комплексу 

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Нововодолазької районної ради Харківської області» 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада 

Дата 

візування 
Підпис 

1. Кузьоменський О.Б. Заступник голови 

райдержадміністрації 

  

2. Ступка Н.В. Начальник юридичного 

відділу апарату 

райдержадміністрації 

  

3. Нетецька В.І. Начальник фінансового 

управління 

райдержадміністрації 

  

4. Іващенко Л.М. Начальник відділу освіти 

райдержадміністрації 

  

 


