
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    

______________  2021 року № _______                        

    

 м. Шепетівка 

 

Про зміну типу та перейменування 

Пліщинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

 

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

з метою приведення у від

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити тип та перейменувати

Шепетівської міської ради Хмельницької області на Пліщинську гімназію Шепетівської 

міської ради Хмельницької області.

2. Установити, що Пліщинську гімназію Шепетівської міської ради Хмельницької 

області Шепетівської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків 

Пліщинської загальноосвітньої школи І

Хмельницької області. 

3. Доручити директору 

Хмельницької області подати н

гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області у новій редакції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, мо

комісії Собчук Н.М.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Безкоровайну Г.Г. та начальника управління освіти Тихончук Л.І.

Міський  голова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        

РІШЕННЯ 

____ сесії міської ради VIIІ скликання 

 

2021 року № _______                                                      

       

Про зміну типу та перейменування  

Пліщинської загальноосвітньої школи  

ІІІ ступенів Шепетівської міської ради  

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

Змінити тип та перейменувати Пліщинську загальноосвітню школу І

Шепетівської міської ради Хмельницької області на Пліщинську гімназію Шепетівської 

міської ради Хмельницької області. 

Установити, що Пліщинську гімназію Шепетівської міської ради Хмельницької 

ської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків 

Пліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шепетівської міської ради 

Доручити директору Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради 

Хмельницької області подати на затвердження сесії міської ради Статут Пліщинської 

гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області у новій редакції.

Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ади Безкоровайну Г.Г. та начальника управління освіти Тихончук Л.І.

 

 

 

 

                                  

 

                

                               ПРОЄКТ  

 Л.І.Тихончук     

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

повідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

Пліщинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області на Пліщинську гімназію Шепетівської 

Установити, що Пліщинську гімназію Шепетівської міської ради Хмельницької 

ської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків 

ІІІ ступенів Шепетівської міської ради 

Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради 

а затвердження сесії міської ради Статут Пліщинської 

гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області у новій редакції. 

Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 

лодіжної політики та спорту (голова 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ади Безкоровайну Г.Г. та начальника управління освіти Тихончук Л.І. 

 Віталій БУЗИЛЬ 



 


