
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12 квітня 2018 року № 704 
 
 
 

Про реорганізацію комунального закладу  
«Полтавська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей 

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» 
 

 
Керуючись частиною 2 статті 43, частиною 1 статті 44 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 104-108 Цивільного кодексу України, 
статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 9, 11 Закону України «Про 
загальну середню освіту», статтями 3, 6, 7, 12, 13, 21, 23, 36, 61 Закону України «Про 
освіту», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 
реалізації її I етапу», розглянувши висновки постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки та культури, з метою створення умов для здобуття повної загальної 
середньої освіти, залучення учнівської молоді до наукової і науково-дослідної, 
науково-технічної діяльності, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Реорганізувати комунальний заклад «Полтавська обласна гімназія-інтернат 

для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» (код 
ЄДРПОУ – 24567467, адреса – 38701, Полтавська область, Полтавський р-н, 
с. Ковалівка вул. Музей Макаренка,1) шляхом перетворення у комунальний заклад 
«Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів імені А.С. Макаренка 
Полтавської обласної ради».  

 
2. Встановити, що комунальний заклад «Полтавський обласний науковий 

ліцей-інтернат II-III ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» є 
правонаступником усіх прав, обов'язків та майна комунального закладу «Полтавська 
обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської 
обласної ради». 

 
3. Затвердити склад комісії з припинення комунального закладу «Полтавська 

обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської 
обласної ради» згідно з додатком.  

 
4. Голові комісії з припинення комунального закладу «Полтавська обласна 

гімназія-інтернат для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної 
ради»: 



2 
4.1. Повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення 

юридичної особи – комунального закладу «Полтавська обласна гімназія-інтернат для 
обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 

4.2. Установити строк для пред'явлення вимог кредиторами протягом двох 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи – 
комунального закладу «Полтавська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей 
імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради». 

4.3. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 
передавальний акт і подати його на затвердження голові Полтавської обласної ради. 

4.4. Здійснити усі інші заходи, передбачені чинним законодавством та пов'язані 
з припиненням комунального закладу «Полтавська обласна гімназія-інтернат для 
обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради», проведенням 
державної реєстрації комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради». 

 
5. Директору комунального закладу «Полтавська обласна гімназія-інтернат для 

обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» Шульзі В.І. 
підготувати нову редакцію Статуту закладу, подати її на затвердження управлінню 
майном обласної ради та здійснити державну реєстрацію відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

 
6. Управлінню майном обласної ради внести відповідні зміни до переліку 

об'єктів спільної власності територіальних громад області. 
 
7. Організацію виконання рішення покласти на Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за виконанням цього 
рішення – на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури. 
 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

дев’ятнадцятої сесії обласної ради 

сьомого скликання  

від 12 квітня 2018 року 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з припинення комунального закладу «Полтавська обласна гімназія-інтернат для 

обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» 

 

Голова комісії: 

 

Власюк 

Галина Богданівна 

ідентифікаційний номер 

 

 

 

- заступник директора Департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації –

начальник управління дошкільної, 

загальної середньої освіти, 

фінансової та кадрової роботи  

 

Члени комісії: 

 

Мороховець  

Ігор Анатолійович 

ідентифікаційний номер 

 

 

 

- заступник начальника управління 

майном обласної ради  

Байдукова-Кисла 

Оксана Анатоліївна 

ідентифікаційний номер 

 

- начальник відділу з юридичного 

забезпечення, орендних відносин та 

організації розрахунків управління 

майном обласної ради 

Шульга 

Валерій Іванович 

ідентифікаційний номер 

 

- директор комунального закладу 

«Полтавська обласна гімназія-

інтернат для обдарованих дітей імені 

А.С. Макаренка Полтавської обласної 

ради»  

 

Регеда 

Моніка Олександрівна 

ідентифікаційний номер 

 

 

- головний бухгалтер комунального 

закладу «Полтавська обласна 

гімназія-інтернат для обдарованих 

дітей імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради» 

 

 


