
ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
розпоряджвння

МIСЬКОГО ГОЛОВИ

uio &В . h-'EL&L.a .2020 року лъ L.l1

Прu орга
публ iч ного

нlзацtю та
громадського

проведен ня
обговорен ня

lIцодо упорядкування мережl закладIв
освiти Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi
територiальноi громади XapKiBcbKoi
областi

Керуючись ст.ст.25, 26 Закону Украiни кПро MicueBe самоврядування в
YKpaiHi>, Законiв Украiни <Про ocBiTy>>, <Про повну загальну середню
ocBiтy>, згiдно з положенням постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03
листопада 2010 року Ns 996 <Про забезпечення участi громадськостi у
формуваннi та реалiзацii державноi полiтики> та враховуючи постанову
Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\! 211 вiд 11 березня 2020 року <Про
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноТ хвороби
COVID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами),
враховуючи протокол засiдання постiйноi депутатськоi KoMicii з питань
бюджету та залучення iнвестицiй вiд 2 l .05.2020

l. Провести консультацii з громадськiстю у формi публiчного
громадського обговорення шодо упорядкування мережi закладiв освiти
Лозiвськоi MicbKoT об'еднаноi територiальноi громади XapKiBcbKoi областi>
(проскт рiшення - додаток 1).

2. Створити робочу групу для розгляду пропозицiй громадськостi
щодо упорядкування мережi закладiв освiти Лозiвськоi MicbkoT об'сднаноI
територiальноi громади XapKiBcbKoi областi (додаток 2).

З. Iнформаuiю про проведення публiчного громадського обговорення
оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi
областi, на офiцiйному веб-сайтi Управлiння освiти, молодi та спорту
Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi, на шп€Lпьтах мiськрайонноi
газети <<Голос Лозiвщини) та на дошках оголошень у вiдповiдних
старостинських округах.

4. !овести до вiдома громадськостi, що у зв'язку iз запровадженням
карантинних заходiв Bci звернення та пропозицii щодо питання
громадського обговорення повиннi надаватися в електронному виглядi на

щ



електронну адресу: uoms-lmf @ukT.net, у письмовому виглядi за допомогою
поштового зв'язку на адресу: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайон l,
бул. 1 та шляхом заJIишення звернень та пропозицiй у скриньках,
розмiщених на територii вiдповiдних старостинських округiв.

5. Встановитй термiни подачi письмових (електронних) пропозицiй
щодо предмету обговорення до 15 червня 2020 року.

6. Встановити, що пропозицiт, наданi пiсля закiнчення вказаного
строку, а також розповсюдженi через соцмережi, до уваги братися не
булуть.

7. В.о. старост старостинських округiв забезпечити збiр звернень та
пропозицiй щодо предмету громадського обговорення вiд громадян
територiальноi громади (шляхом встановлення скриньок, надання доступу
ло мережi IHTepHeT, використовуючи технiчнi можливостi старостинських
округiв щодо здiйсненrrя комунiкацii мiж мешканцями громади та робочою
групою) з подаJIьшим наданням зiбраних матерiалiв для опрацювання

робочiй групi.
8. Визначити структурний пiдроздiл, вiдповiдальний за органiзацiйне,

iнформачiйне забезпечення громадського обговорення - Управлiння
освiти, молодi та спорту ЛозiвськоТ MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.

9. Управлiнню освiти, молодi та спорту Лозiвськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi (Урванцевiй В.М.):

9.1. Забезпечити iнформування громадськостi про нормативнi.

фiнансовi, соцiально-економiчнi передумови доцiльностi упорядкування
мережi закладiв освiти Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади XapKiBcbKoi областi.

9.2. Забезпечити надання консультацii щодо предмету публiчного
громадського обговорення у телефонному режимi за номером 2-22,66 (з

01.06 по 15,06.2020 щоденно (KpiM вихiдних) з 8-00 до 12-00).

9.3. Органiзувати реестрацiю звернень та пропозицiй щодо предмету

громадського обговорення.
10. Робочiй групi:
10.1 Узагальнити звернення та пропозицll громадськостl щодо

предмету громадського обговорення.
10.2. За результатами публiчного громадського обговорення

пiдготувати звiт, в якому зазначити, змiст проекту, що виносився на

обговорення, iнформацiЮ про осiб та iх кiлькiсть, якi надали своТ

пропозичii щодо предмету обговорення, iнформацiю про звернення та

пропозичii, що н.адiйшли в ходi громадського обговорення, iз зазначенням

автора пропозицll.
10.} Вказаний звiт про результати публiчного громадського

обговорення оприлюднити до 20.06,2020 року шляхом розмiщення
вiдповЙноi iнформацii на офiцiйному веб-саЙтi Лозiвськоi MicbKoi ради

XapKiBcbKoi облаЬтi, на офiцiйному веб_сайтi управлiння освiти, молодi та

.nopry Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi,

1l. Управлiнню освiти, молодi та спорту Лозiвськоi MicbKoi ради

XapKiBcbKof областi з урахуванням результатiв публiчного

громадського обговорення



пiдготувати пропозицii щодо внесення змiн до проекту рiшення <Про

упорядкування мережi закладiв освiти Лозiвськоi MicbKoi об'сднаноi
територiальноi громади> та подати його на розгляд депутатiв пiд час
чергового засiдання Micbkoi ради.

12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Барановського В.Я. ,,?_---

,2-2Za-Z:.,-е,.. =--Перший заступник
}I lського г0.1I о l] li

Урванчева. 2-5 l -43
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в.я. Барановсь *О 
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Додаток l
до ро]поряll;кеttня м iського голови,,л_L8_фц 202ороку All

проект рIшЕнLlя

лозIвськА MlCbKA рАдА
xAPKlBCbKoi оБлАстI

СЕСШ vII СКЛИКАННЯ
рIшЕння

Про упорядкувflння мережi закладiв
OCBITи ;lO3IBCьKOl MlCbKO] оо'спнаноI'
територiальноi громади

Керуючись положеннrlми Закону Украiни <Про мiсцеве
сtIмоврядрання в YKpaTHi>, вiдповiдно до Законiв Украiни <Про ocBiTy>.
кПро повну зал.utьну середню ocBiTy>. uПро держilвнy ресстршrЬ
юридичяих осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв>, Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 19 червия 2019 року Ns 5З2 <Про затвердженнrI
Положенrrя про освiтнiй округ i опорний заклад)), Наказу MiHicTepcTBa освiти
i науки YKpaiHrr вiд 06. 12.20|7 _t{Ьl5б8 кПро затвердження Типового
положення про фiлiю закладу освiти>, ст. 57-59 Господарського Кодексу
YKpaiH4 врЕйовуючи положення ст.ст.104, l05 If,ивiльного Кодексу Украiни,
у вiдповiдностi до рiшень MicbKo'i рали вiл 19 квiтня 2019 року Nэ 1482 <Про
cTвopeн}ul Лозiвського освiтнього округу)). вiд l9 квiтня 20l9 року Ns l48З
кПро створення Паtпотинського освiтнього округу), вiл Зl травня 20l9 року
NgN! l552. l553 <Про визначення опорного закладу загальноi серелньоi
освiти>, з метою формування €диного освiтнього простору, забезпечення

рiвного доступу громадян до якiсноi освiти, пiдвlшtенця ефекгивностi заходiв
щодо розвитку галрi освiти' ефекгивною використalння нaцвних pecypciB, ix
спрямув;lшu{ на задоволення ocBiTHix потреб здобувачiв освiти, MicbKa рада

ВиРlШИЛА:

l. Реорганiзувати Комунальний заклад <Полтавський лiцей>
Лозiвськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi, код СДРПОУ 246'15984,
юридична адреса: 6463l, XapKiBcbKa область, Лозiвський район, с.

Полтавське,, вул. Шкiльна" 4, шляхом приеднання до Комунального закпаду
<Панютинськлrй лiцей> Лозiвськоi MicbKoi ра,чи XapKiBcbKoi областi, код
СДРПОУ 25861878, що розтаu]ований за юридичною алресою: 646б0,

м
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XapKiBcbKa область, м, Лозова, смт. Панютине, вул, Миру, 33, понизивши

його ступiнь до рiвня початковоi освiти вiдповiдно до чинного законодавства.

2. Змiнити назву Комунального закладу <полтавський лiцей>

Лозiвськоi MicbKoi радИ XapKiBcbKoi областi на Полтавську фiлiю
Комунального закладу <<Панютинський лiцей> Лозiвськоi MicbKoT рали
XapKiBcbKoi областi.

З. Реорганiзувати Яковлiвський лiцей ЛозiвськоТ плiськоi ради
XapKiBcbKoT областi, код СДРПОУ 24675949, юридична алреса: 64625,
XapKiBcbKa область, Лозiвський район, с. Яковлiвка, вул. fl,ружби, 2, шляхом
приеднання до Комунального закJIаду <Панютинський лiцей> Лозiвськоi
MicbKoi ради Харкiвськоi областi, код СДРПОУ 25861878, що розташований
за юридичною адресою: 64660, XapKiBcbKa область, м. Лозова,
смт, Панютине, вул. Миру, З3, понизивши його ступiнь до рiвня базовоi
середньоi освiти вiдповiдно до чинного законодавства.

4. Змiнити назву Комунмьного закладу <<Яковлiвський лiцей>
ЛозiвськоТ MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi на Яковлiвську фiлiю
Комунального закJIаду <Панютинський лiцей> Лозiвськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi.

5. Реорганiзувати Комунальний заклад <Миколаiвський лiцей>
Лозiвськоi MicbKoi ради Харкiвськоi областi., код СДПОУ 24676044,
юридична адреса: 64672, XapKiBcbKa область, Лозiвський район'
с. Миколаiвка, вул. Джека Алтаузена, 2, шляхом присднання до
Комунального закладу <Лозiвський лiцей ЛЪ 1> Лозiвськоi MicbKoi рали
XapKiBcbKoi областi, код СДРПОУ 241lЗ51182, що розташований за
юридичною адресою: 6460б, XapKiBcbKa область, м. Лозова, мiкрорайон 5'
бул.З, понизивши його сryпiнь до рiвня базовоi середньоi освiти вiдповiдно
до чинного законодавства.

6. Змiнити назву КомунаJIьного закладу <Миколаjвський лiцей>
Лозiвськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi на Миколаiвську фiлiю
Кошtунального закладу <Лозiвський лiцей Ns 1> Лозiвськоi MicbKoi ради
Харкiвськоi областi.

7. Утворити KoMiciI з rrрипинення юридичних осiб та визначити мiсце

роботи комiсiй згiдно з додатками 1-З

8. Встановити строк заявлення кредиторами вимог до юридичноi
особи, що припиняються, не менше, як два мiсяцi з дня опублiкування
повiдомлення про припинення юридичноi особи вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.

9. Лiквiдувати HoBoiBaHiBcbKy фiлiю Комунального закладу
<Лозiвський лiцей Nq 1> Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.

10. Затвердити у новiй редакцii Статути закладiв освiти (додатки 4-5):
l0.1. Комунального закладу <Лозiвський лiцей Ns 1> Лозiвськоi MicbKoi

рали XapKiBcbKoT областi.
l 0.2. Комунального закJIаду <Панютинський лiцей> Лозiвськоi MicbKoT

ради XapKiBcbKoi областi.
11. Затвердити Положення про фiлii опорних закладiв (лолатки б-8):
l 1.1. Полтавськоi фiлii Комунального закJIаду <<Панютинський лiцей>

Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi,



l 1.2. Яковлiвськоi фiлii Комуна;rьного закладу <<Панютинський лiцей>
Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.

1 1.З. Миколаiвськоi фiлii Комунального закладу <Лозiвський лiцей ],,J,)

l> ЛозiвськоI MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.
12. Управлiнню освiти, молодi та спорту Лозiвськоi MicbKoi ради

XapKiBcbKoi областi (Урванцева В.М.) органiзувати роботу з проведення
лержавноi ресстрачiТ вiдповiдних змiн до установчих локументiв
комун:rльних закладiв, зазначених в даному рiшеннi згiдно з вимогами,
передбаченими чинним законодавством Украiни.

12. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на постiйну комiсiю з
гуманiтарних питань. сочiал ьно-кул ьтурного розвитку MicTa та
iнформашiйних технологiй (Зикова Т.Б.).

мiськиii голова
YpBaHueBa. 2-51-43

Керуючий справами виконавчого KoMlTeTy
MicbKoi ради

Урванцева В.М, 2-51-43

с.в. зЕлЕнськиЙ
В.Я. Барановський
о.С. СтеIIанова

Ю.В. Кушнiр

й



Додаток 2

до розлорядження мiського голови
ыдLВф.2О20 року Nч /|.|

Склад
робочоi групи для розгляду пропозицiй громадськостi щодо

упорядкування мережi закладiв освiти Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноТ
територiальноi громади

5

Голова робочоi групи
1. БАрАновськиЙ
Володимир Яремович

Секретар робочоi групи
2. музикА
Володимир Миколайович

Члени робочоТ групи

j. АврАмЕнко
ольга Миколаiвна

4. грАнкIн
Сергiй Олександрович

доБродум
Лариса Олександрiвна

6. зАгрЕБЕльнI4Iz
!митро Юрiйович

7. зиковА
Тетяна Борисiвна

8. корпАн
Олексiй Петрович

9. куштим
Катерина Федорiвна

l0. мосЕнцЕвА
тетяна Станiславiвна

застчпник мlського голови з питань
дiяльностi виконавчих орган iB рали

заступник начмьника Управлiння
освiти, молодi та спорту Лозiвськоi
MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi

- в.о. старости
старостинського округу

Ради
- начаJlьник управлlння
Лозiвськоi MicbKoi ради

- депутат MicbKoi
депутатськоi KoMicii
залучення iнвестицiй

м иколаiвського
лозiвськот Micbkoi

економ l ки

ради,голова постlиноl
з питань бюджету та

питань

яковлiвського
лозiвськоi Micbkoi

- депутат Mlcbкol ради, голова постlиноl
депутатськоТ KoMicii з гуманiтарних.
соuiал ьно-кул ьтурного розвитк} MicTa та
iнформачiйних технологiй

- заступник мlського голови з

дiяльностi виконавчих орган iB рали

- в.о. ста
старостинського

ради
- нач€Lпьник
MicbKoi ради

рости
округу

фiнансового управлiння

- голова Лозiвськоi MicbKoi профспiлковоi
органiзацiТ працiвникiв освiти i науки Украiни



lI. попович
Юрiй Михайлович

12. стЕпАновА
Олена Сергiiвна

l3. УPBAHIIEBA
Вiкторiя Миколiiвна

l4, чЕрнЕць
Вiкторiя Леонiдiвна

Керуючий справами
виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi рали

Урванцева, 2-5I-43

- в,о. старости
старостинського округу
Ради

IJаредарiвського
Лозiвськоi MicbKoT

- начаJIьник юридичного вlддlлу Mlcbкol
ради

- начzulьник Управлiння освiти, молодi
спорту MicbKoi ради Лозiвськоi MicbKoi ради

- в.о. старости Новоiванiвського
старостинського округу Лозiвськоi мiськоi
об'сднаноТ територiал ьноТ громал и

Ю.В. Кушнiр

та

!'/"


