
Про зміну типу та найменування комунального закладу 
«Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів 

імені  А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 13 частини першої 

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону 
України «Про освіту», статтями 89, 90 Цивільного кодексу України, статтями 32, 34, 
35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 16 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (зі змінами), відповідно до розділу 15 Статуту 
комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів 
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради», з метою приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства назви закладу загальної середньої 
освіти, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити тип та найменування комунального закладу «Полтавський обласний 
науковий ліцей-інтернат II-III ступенів імені  А. С. Макаренка Полтавської обласної 
ради» (код ЄДРПОУ – 24567467, адреса – 38701, Полтавська область, Полтавський 
район, с. Ковалівка, вул. Музей Макаренка, 1) на Полтавський ліцей 
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради зі збереженням у його складі 
пансіону. 

 
2. Забезпечити в Полтавському ліцеї імені А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради здобуття базової та профільної середньої освіти. 
  
3. Директору комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» В. Шульзі 
підготувати нову редакцію Статуту закладу, подати її на затвердження управлінню 
майном обласної ради та здійснити його державну реєстрацію відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

 
4. Управлінню майном обласної ради (начальник – С. Сагайдачний) внести 

відповідні зміни до переліку підприємств, установ і організацій, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 
повноваження з управління якими передаються Полтавській обласній державній 
адміністрації. 
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5. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 
обласної ради та Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з 
питань освіти, науки та культури. 
 
 
 
         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 


