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НАКАЗ 

10 серпня  2022 року                 смт Новогуйвинське                               №423 

Про  зміну назви закладу освіти  

та затвердження Статуту в новій  

редакції 

 
          Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та з метою 

приведення назв закладів освіти громади  у відповідність до Закону України 

«Про освіту»,  рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання 

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області 

№1046 «Про зміну назви Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області та затвердження Статуту в новій редакції  

НАКАЗУЮ: 
 

       1. З 26 липня 2022 року у відповідності до рішення двадцять дев’ятої сесії 

восьмого скликання Новогуйвинської селищної ради Житомирського району 

Житомирської області №1046 «Про зміну назви Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району Житомирської області та затвердження Статуту в новій 

редакції» вважати основним найменуванням закладу загальної середньої освіти: 

   1.1. Новогуйвинський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського 

району Житомирської області імені Сергія Процика.    
     2.  З 26 липня 2022 року рахувати затвердженим   Статут закладу освіти  у 

новій редакції:  

     2.1. Новогуйвинського ліцею Новогуйвинської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області імені Сергія Процика. 

     3. Вважати Статут, що втратив чинність: 

     3.1.  Статут Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської 

області, затверджений рішенням 3 сесії восьмого скликання від 21.12.2020 року 

№10; 

    4.    У своїй роботі керуватися Статутом, прийнятим у відповідності до 

рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання Новогуйвинської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області від 26 липня 2022 року: 
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рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання Новогуйвинської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області №1046 «Про зміну назви 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області та 

затвердження Статуту в новій редакції». 

    4.1. Здійснити відповідні організаційні заходи, пов’язані з перейменуванням 

закладу;   

     4.2. При зміні назви закладу  освіти внести відповідні зміни в трудові 

книжки працівників закладів (термін виконання: один місяць до 26 серпня 2022 

року) 

     5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор              (підпис існує)                                         Людмила МОЗГОВИХ 

 


