
 

 УКРАЇНА 

                         ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                               НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

НАКАЗ 

 

смт. Новогуйвинське 

02.02.2021                                                                                                          №10 

Про зміни  у найменуванні закладів освіти  

та відміною дії Статутів  

у зв’язку із   прийняттям прав засновника 

Новогуйвинської селищною радою  

 

 

      Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», ст. 10, 66 Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України «Про 

загальну середню освіту», ст. 81,89,90 Цивільного Кодексу України, на 

підставі рішення №10 третьої сесії восьмого скликання Новогуйвинської 

селищної ради від 21.12.2020 року «Про безоплатне прийняття прав 

засновника та майна», рішенням №48 четвертої сесії восьмого скликання 

Новогуйвинської селищної ради від 14 січня 2021 року «Про безоплатне 

прийняття прав засновника та майна Комунальної установи Інклюзівно-

ресурсний центр Житомирського району Житомирської області до 

комунальної власності селищної ради»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   З 21 грудня 2020 року у відповідності до рішення №10 третьої сесії 

Новогуйвинської селищної ради 8 скликання вважати основними  

найменування  закладів загальної середньої  освіти у зв’язку із зміною 

засновника:  

1.1.Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Житомирського району 

Житомирської області; 

1.2.Головенківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  Житомирського 

району Житомирської області; 

1.3.Озерянківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   Житомирського 

району Житомирської області;   

     



1.4.Пряжівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського району 

Житомирської області;   

1.5.Руднє-Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

Житомирського району Житомирської області;   

1.6.Вертокиївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського 

району Житомирської області;  

1.7. Сінгурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського 

району Житомирської області; 

1.8. Троянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського 

району Житомирської області; 

1.9. Озерненська гімназія Житомирського району Житомирської області; 

1.10. Новогуйвинська гімназія Житомирського району Житомирської області; 

1.11. Сінгурівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

2.     З 14.01. 2021 року у відповідності до рішення четвертої сесії восьмого 

скликання №48 вважати   найменуванням  комунальної установи  у зв’язку 

із зміною засновника:  

2.1. Інклюзівно –ресурсний центр Новогуйвинської селищної ради. 

3. У зв‘язку зі змінами прав засновника, затверджено  Статути у новій 

редакції:  
 3.1.Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   Житомирського 

району Житомирської області; 

 3.2.Головенківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Житомирського 

району Житомирської області; 

3.3.Озерянківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   Житомирського 

району Житомирської області;   

3.4. Пряжівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів    Житомирського району 

Житомирської області; 

3.5.Руднє-Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

Житомирського району Житомирської області;   

3.6.Вертокиївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського 

району Житомирської області;  

3.7.Сінгурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського 

району Житомирської області; 

3.8.Троянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    Житомирського району 

Житомирської області;  

3.9. Озерненська гімназія Житомирського району  Житомирської області;   

3.10.Новогуйвинська гімназія  Житомирського району  Житомирської 

області;   

3.11. Сінгурівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат; 

3.12. Інклюзівно –ресурсний центр Новогуйвинської селищної ради. 

4. Вважати такими, що втратили чинність Статути: 

4.1.Статут Глибочанської загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів    

Житомирського району Житомирської області, затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 №258; 



4.2.Статут Головенківської загальноосвітної школи І-ІІ  ступенів    

Житомирського району Житомирської області, затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 №259; 

4.3.Статут Озерянківської загальноосвітної школи І-ІІ  ступенів    

Житомирського району Житомирської області, затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 № 262; 

4.4.Статут  Пряжівської загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів    

Житомирського району Житомирської області, затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 № 264; 

4.5.Статут  Руднє- Городищенської загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів    

Житомирського району Житомирської області, затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 №256; 

4.6.Статут Вертокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

Житомирського району Житомирської області,    затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12. 2016 №242; 

4.7.Статут Сінгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

Житомирського району Житомирської області,    затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12. 2016 №254; 

4.8.Статут Троянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

Житомирського району Житомирської області,    затверджений рішенням 8 

сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 15.12.2016 № 256;  

4.9. Статут Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської 

області, затверджений рішенням 13 сесії Житомирської районної ради 5 

скликання від 12 січня 2008 року № відсутній; 

5.0. Статут  Сінгурівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, 

затверджений рішенням 8 сесії Житомирської районної ради 7 скликання від 

15.12. 2016 №235     

5.1.Статут Інклюзівно-ресурсного центру  Житомирського району  

Житомирської області, затверджений рішенням чотирнадцятої сесії сьомого 

скликання №488 від 03.11.2017 року 

 6. Керівникам закладів освіти Новогуйвинської селищної ради: 

 6.1. У своїй роботі керуватися Статутами, прийнятими у відповідності до       

рішення №10 третьої сесії восьмого скликання Новогуйвинської селищної 

ради від 21.12.2020 року «Про безоплатне прийняття прав засновника та 

майна», рішенням №48 четвертої сесії восьмого скликання Новогуйвинської 

селищної ради від 14 січня 2021 року «Про безоплатне прийняття прав 

засновника та майна Комунальної установи Інклюзівно-ресурсний центр 

Житомирського району Житомирської області до комунальної власності 

селищної ради»; 

6.2. При зміні назви закладу освіти внести відповідні зміни в трудові книжки 

працівників закладів.  

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

Начальник відділу освіти      Григорій Сташенко  



 

З наказом ознайомлені: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                          

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                               

   

 
 

 

 

 

   


