
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

20 травня 2021 року        №  проєкт - VIІІ 

 

 

Про оптимізацію мережі закладів загальної 

середньої освіти Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської 

області 

 

 Розглянувши інформаційну довідку начальника відділу освіти Слобожанської 

селищної ради по Благодатській філії Комунального закладу «Шебелинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Слобожанської селищної ради Харківської області, 

відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, до пункту 2 статті 37 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», частини 19 статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», статті 104 Цивільного кодексу України, пункту 30 статті  26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з метою створення необхідних 

умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічного і раціонального 

використання бюджетних коштів Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити Благодатську філію Комунального закладу «Шебелинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області (код ЄДРПОУ 43229828) шляхом ліквідації 31.08.2021 року. 

2. Внести зміни до мережі закладів загальної середньої освіти Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області. 

3. В.о директора закладу освіти Комунальний заклад «Шебелинська 

загальноосвітня школа I-III ступенів» Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області Галині Миколаївні Таран: 

3.1.  31.08.2021 року звернутися до державного реєстратора щодо державної 

реєстрації  припинення відокремленого структурного підрозділу Благодатська філія 

Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області шляхом 

ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

3.2.  забезпечити прийом - передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню з Благодатської філії Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» до Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів»; 

3.3.  попередити у встановленому чинним законодавством України порядку 

працівників Благодатської філії Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 



області про їх вивільнення у зв’язку з припиненням 31.08.2021 року відокремленого 

структурного підрозділу Благодатська філія Комунального закладу «Шебелинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області шляхом ліквідації; 

3.4.  забезпечити з 01.09.2021 року переведення учнів з Благодатської філії 

Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» до 

Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; 

3.5.  внести зміни до штатного розпису Комунального закладу «Шебелинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» з 01.09.2021 року. 

4. Начальнику відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області Костянтину Станіславовичу Руденко: 

4.1. провести інвентарізацію майна Благодатської філії Комунального закладу 

«Шебелинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; 

4.2. забезпечити з 01.09.2021 року підвезення учнів з сел. Благодатне до  

Комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; 

4.3. до 01.09.2021 року винести на розгляд сесії Слобожанської селищної ради 

питання про внесення змін до Статуту Комунального закладу «Шебелинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області. 

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

гуманітарних питань (голова комісії - Коробка В.П.).  

 

 

 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                 Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


