
 

Оголошення про проведення консультацій з громадськістю у формі  
громадського обговорення щодо ліквідації та перепрофілювання (зміни типу) 

закладів загальної середньої освіти  Лиманської міської ради Донецької 
області 

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  в рамках 

оптимізації мережі закладів освіти, з метою створення необхідних умов для рівного 

доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо 

розвитку галузі освіти в Лиманській територіальній громаді, оприлюднюються 

проєкти рішень Лиманської міської ради щодо ліквідації та перепрофілювання 

закладів освіти для громадського обговорення з 09 вересня 2021 року по 08 вересня 

2022 року: 

- Проєкт рішення міської ради «Про припинення діяльності шляхом ліквідації 

Рідкодубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької 

області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в 

розділі «Прозора влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»; 

- Проєкт рішення міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну 

найменування Коровоярського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради 

Донецької області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської 

міської ради в розділі «Прозора влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»; 

- Проєкт рішення міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну 

найменування Тернівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради 

Донецької області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської 

міської ради в розділі «Прозора влада» - «Консультації з громадськістю». 

І. Найменування організатора громадського обговорення: 

Лиманська міська рада.  

Ініціатор – управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

 

ІІ. Нормативне забезпечення: 

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування 

утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації 

і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання 

місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція 

спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких 

типах закладів освіти: 

1. початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у 

таких закладах), ліцеї. 

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми 

власності здійснюється за рішенням місцевої ради. 

  



Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі 

внутрішні структурні підрозділи: 

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії); 

позашкільний підрозділ; 

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та 

закладів спеціалізованої освіти); 

інші внутрішні структурні підрозділи. 

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії). 

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу 

загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого 

керівником закладу загальної середньої освіти. 

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу 

загальної середньої освіти. 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник 

(засновники). 

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до 

законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а 

також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади 

та/або суспільства. 

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують 

районні, міські, сільські, селищні ради. 

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих 

юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) 

приймають районні, міські, сільські, селищні ради. 

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник 

зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної 

середньої освіти на відповідному рівні освіти. 

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у 

сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення 

проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше 
ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. 

 

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту».  

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти. 

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: 

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; 

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; 

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. 

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний 

підрозділ гімназії. 

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. 

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття 

базової середньої освіти. 



ІІІ. Пропозиції та зауваження. 

 

Пропозиції та зауваження приймаються впродовж одного року з дня оприлюднення 

проєктів рішень Лиманської міської ради до 08.09.2022 року у письмовому та/або 

електронному вигляді: 

 

- на приймальню міського голови за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, 

приміщення виконавчого комітету міської ради, ІІ поверх; 

- до управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради за адресою: 

м.Лиман, вул. Незалежності, 15, приймальня; 

- на електронні пошти: rada@krliman.gov.ua (Лиманська міська рада), 

osvitalyman@ukr.net  (управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради м. Лиман, вул. Незалежності, 15).  



ПРОЄКТ 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

_________________                                                                                      №_______ 

м. Лиман 

Про припинення діяльності шляхом 

ліквідації Рідкодубівського 

навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької 

області 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної 

ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у 

відповідність до вимог законодавства, враховуючи зниження у вказаному 

навчальному закладі контингенту учнів, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність юридичної особи – Рідкодубівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 25703843), розташованого за 

адресою: 84420, Донецька область, Лиманський район, село Рідкодуб, вулиця 

Центральна, будинок 77, шляхом її ліквідації. 

2. Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії по припиненню діяльності 

шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

міської ради Донецької області. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Донецька 

область, Лиманський район, село Рідкодуб, вулиця Центральна, будинок 77.  

3. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох днів з дня офіційного оприлюднення 

цього рішення подати його державному реєстратору для внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб – підприємців запису про припинення 

діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Лиманської міської ради Донецької області. 



4. Встановити, що строк для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 (два) 

місяці з дня публікації повідомлення державного реєстратора про припинення 

діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Лиманської міської ради Донецької області. 

 5. Ліквідаційній комісії забезпечити здійснення усіх організаційно-правових 

заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог 

законодавства, а саме: 

5.1. Провести інвентаризацію майна; 

5.2. Провести розрахунки з працівниками; 

5.3. Зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах; 

5.4. Передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню до 

відповідної архівної установи; 

5.5. Вчиняти інші дії, направленні на припинення (ліквідацію) закладу; 

5.6. Висвітлити в засобах масової інформації результати виконаних заходів 

прийнятого рішення. 

6. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради: 

6.1. Забезпечити збереження будівлі, матеріальних і технічних засобів навчального 

закладу. 

6.2. Розробити план організованого підвезення учнів і педагогічних працівників до 

місця навчання, роботи та до місця проживання. 

7. Директору закладу освіти, що ліквідовуються, попередити працівників про 

ліквідацію закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А 

 

 

  

Міський голова                                                                  О.В Журавльов 

  



ПРОЄКТ 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

_________________                                                                                      №_______ 

м. Лиман 

 

Про перепрофілювання (зміну типу), 

зміну найменування Коровоярського 

навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької 

області 

 

Відповідно до статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної 

ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у 

відповідність до вимог законодавства, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Коровоярського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області на 

Коровоярську початкову школу Лиманської міської ради Донецької області. 

2. Забезпечити функціонування у складі Коровоярської початкової школи 

Лиманської міської ради Донецької областідошкільного підрозділу. 

3. Затвердити статут Коровоярської початкової школи Лиманської міської ради 

Донецької області в новій редакції. 

4. Керівнику закладу освіти здійснити державну реєстрацію відповідних змін у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А 

 

Міський голова                                                                  О.В Журавльов 

 



ПРОЄКТ 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

_________________                                                                                      №_______ 

м. Лиман 

 

Про перепрофілювання (зміну типу), зміну 

найменування Тернівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня 

школа I-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Лиманської міської 

ради Донецької області 

 

Відповідно до статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної 

ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у 

відповідність до вимог законодавства, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Тернівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області на 

Тернівську гімназію Лиманської міської ради Донецької області. 

2. Забезпечити у Тернівськії гімназії Лиманської міської ради Донецької 

областіздобуття освіти на двох рівнях: початкова школа та базова середня освіта. 

3. Забезпечити функціонування у складі Тернівської гімназії Лиманської міської 

ради Донецької областідошкільного підрозділу. 

4. Затвердити статут Тернівської гімназії Лиманської міської ради Донецької 

області в новій редакції. 

4. Керівнику закладу освіти здійснити державну реєстрацію відповідних змін у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А. 

 

Міський голова                                                                  О.В Журавльов 



 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

      м. Лиман    

 
__________          № _______ 

 

Про проведення консультацій 

з громадськістю у формі  

публічного громадського 

обговорення 

 

 На виконання статті 32 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», керуючись ст. 48 глави 14 розділу ІІ та Додатком 3 Статуту 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, затвердженим рішенням 

Лиманської міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987 «Про затвердження 

Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади», ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести з 09 вересня 2021 року по 08 вересня 2022 року консультації з 

громадськістю у формі публічного громадського обговорення на теми: 

 

1.1. Про обговорення проєкту рішення міської ради «Про припинення 

діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Лиманської міської ради Донецької області», оприлюдненого 

08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі «Прозора 

влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»; 

1.2. Про обговорення проєкту рішення міської ради «Про 

перепрофілювання (зміну типу), зміну найменуванняКоровоярського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області», 

оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі 

«Прозора влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»; 

1.3. Про обговорення проєкту рішення міської ради «Про 

перепрофілювання (зміну типу), зміну найменуванняТенівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області», 

оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі 

«Прозора влада» - «Консультації з громадськістю». 



 

2. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради Арматовій В.С. забезпечити інформування 

громадськості про проведення публічного громадського обговорення 

(додаток). 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова            О.В. Журавльов 
 


