
 

 

 

ВАКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

№____ 

с. Вакулове       ___________ року 

 

Про  перепрофілювання (зміну типу), перейменування закладів освіти 

Вакулівської сільської ради 

 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», у зв`язку з відсутністю 

належного контингенту учнів та з метою забезпечення рівного доступу дітей до 

якісної освіти, враховуючи результати громадського обговорення проєкту 

рішення Вакулівської сільської ради, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Перепрофілювати (змінити тип) та перейменувати Комунальний 

заклад «Вакулівська  опорна загальноосвітня     школа І-ІІІ  ступенів» 

Вакулівської     сільської ради Софіївського району     Дніпропетровської 

області (вул. Каштанова, 31 с. Вакулове Софіївський район Дніпропетровська 

область, код ЄДРПОУ 26238868) у Вакулівську гімназію Вакулівської сільської 

ради Дніпропетровської області (вул.     Каштанова 31 с. Вакулове, Софіївський 

район, Дніпропетровська область, код ЄДРПОУ (26238868) до 01 вересня  2022 

року. 

2. Припинити  Мар’ївську філію комунального закладу "Вакулівська опорна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Вакулівська сільська рада Софіївського 

району Дніпропетровської області (вул. Шкільна, 20, с. Мар’ївка, Софіївський 

район, Дніпропетровська область,код ЄДРПОУ (42492756) шляхом ліквідації. 

3. Забезпечити  функціонування наступних структурних  підрозділів у складі 

Вакулівської гімназії Вакулівської сільської ради 

Дніпропетровської  області з  01 вересня  2022 року: 

● початкова     школа    (1 – 4 класи); 

● гімназія     (5 – 9 класи). 

4.Затвердити Статут Вакулівської гімназії Вакулівської сільської ради 

Дніпропетровської  області (додається). 

5. Перепрофілювати (змінити тип) та перейменувати Комунальний заклад 

"Жовтянська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Вакулівської сільської 

ради Софіївського району Дніпропетровської  області (вул. Шкільна, 1 с. Жовте, 

Софіївський район, Дніпропетровська область, код ЄДРПОУ 26239460) у 

Жовтянський ліцей  Вакулівської сільської ради Дніпропетровської 



області (вул.     Шкільна, 1, с. Жовте, Софіївський район, Дніпропетровська 

область, код ЄДРПОУ (26239460)  до 01 вересня 2022 року. 

6. Затвердити Статут Жовтянського ліцею Вакулівської сільської ради 

Дніпропетровської області (додається). 

7.Створити  Мар’ївську початкову школу Жовтянського ліцею Вакулівської 

сільської ради Дніпропетровської області (вул. Шкільна, 20, с. Мар’ївка, 

Софіївський район, Дніпропетровська область)  до 01 вересня 2022 року. 

8.Затвердити Положення Мар’ївської початкової школи Жовтянського ліцею 

Вакулівської сільської ради Дніпропетровської області (додається). 

9. Забезпечити  функціонування наступних структурних підрозділів у складі 

Жовтянського ліцею Вакулівської сільської ради Дніпропетровської  області з 01 

вересня 2022 року: 

● початкова школа (1 – 4 класи); 

● гімназія (5 – 9 класи); 

● ліцей ( 10-11 класи). 

10. Начальнику відділу освіти Вакулівської сільської ради Хомік М.М.: 

- розробити та забезпечити реєстрацію у державного реєстратора, відповідно до 

вимог чинного законодавства України, статутів та положень закладів освіти. 

- попередити керівників закладів освіти Вакулівської сільської ради персонально 

про зміну істотних умов праці у зв’язку з  перейменуванням чи 

перепрофілюванням (зміною типу) цих закладів, з дотриманням вимог чинного 

законодавства про працю. 

12. Керівникам закладів освіти Вакулівської сільської ради, 

які перейменовуються чи перепрофілюються (змінюють тип) з 01.09.2022 

року відповідно до цього рішення, вжити заходів організаційно – кадрового 

характеру відповідно до порядку, встановленому чинним трудовим 

законодавством України, стосовно всіх інших працівників відповідних закладів 

освіти.  

13. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.          

 

 

 

Вакулівський сільський голова    Артур ШЕВЦОВ 

 

 
 


