
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

 
 

Про зміну найменування комунального закладу 
«Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів 

імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 13 частини першої 

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону 
України «Про освіту», статтями 89 – 90 Цивільного кодексу України, статтями 34, 35 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 16 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (зі змінами), відповідно до розділу 15 Статуту 
комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного 
профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради, з метою 
приведення у відповідність до вимог чинного законодавства назви закладу загальної 
середньої освіти спортивного профілю, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування комунального закладу «Кременчуцька 
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів  
імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ – 22531241,  
адреса – 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 2) на 
Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради зі  
збереженням у його складі пансіону. 

 

2. Директору комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-
інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської 
обласної ради О. Кириченку підготувати нову редакцію Статуту закладу, подати її на 
затвердження управлінню майном обласної ради та здійснити його державну 
реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства. 

 
3. Управлінню майном обласної ради (начальник – С. Сагайдачний) внести 

відповідні зміни до переліку підприємств, установ і організацій, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 
повноваження з управління якими передаються Полтавській обласній державній 
адміністрації. 
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4. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 

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

 
 
 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про зміну найменування комунального закладу 

"Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю 

І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного" Полтавської обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства назви 

закладу загальної середньої освіти спортивного профілю. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на виконання вимог Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», звернення комунального закладу 

«Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю 

І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

У 2020 році набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню 

освіту», яким визначено типи закладів, що забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти у системі спеціалізованої освіти, статтею 35 

зазначеного закону такого типу закладу освіти як спеціалізована школа-

інтернат спортивного профілю не передбачено, натомість визначено 

спортивний ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття 

освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої 

освіти. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у зміні найменування комунального 

закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю 

І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Цивільний кодекс України; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» (зі змінами); 
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- Статут комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-

інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» 

Полтавської обласної ради. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного проєкту рішення не передбачає залучення додаткових 

коштів державного і обласного бюджетів та коштів інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

Разом з тим, з метою ознайомлення зацікавленої громадськості, проєкт 

рішення висвітлено на сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть змогу забезпечити реалізацію державної 

політики в галузі освіти, освітніх потреб та якісних послуг на території області, 

та створити максимально сприятливі умови для розвитку спортивних 

здібностей та нахилів учнів. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації   В. КОВАЛЬСЬКА 

 

 
 


