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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про зміну найменування Гадяцького профільного ліцею  

імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

 

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

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 89, 90 

Цивільного кодексу України, статтями 32, 34 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Законом України «Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», задля 

сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості та з 

метою урегулювання питання, пов’язаного зі зміною раніше присвоєного імені 

фізичної особи закладу освіти,  

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ – 04590636, адреса – Україна, 37300, 

Полтавська обл., місто Гадяч, вул. Шевченка, буд. 19) на Гадяцький профільний ліцей 

імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради. 

 

2. Директору Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна Полтавської 

обласної ради О. Беседі 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 – Л. Коморна) 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 військовій 

адміністрації (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 військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації), контроль за його виконанням – на 

постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури . 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про зміну найменування Гадяцького профільного 

ліцею імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної 

свідомості, урегулювання питання, пов’язаного зі зміною раніше присвоєного 

імені фізичної особи закладу освіти. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради від 31.08.2022 № 01-15/350. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

З метою увіковічення пам’яті гвардії капітана Червоної Армії, Героя 

Радянського Союзу Є.П. Кочергіна (уродженця російської федерації) 28 грудня 

1965 року Постановою Ради Міністрів Української РСР Гадяцькій середній 

школі-інтернату Полтавської області було присвоєне ім’я вищевказаної особи. 

Враховуючи, що Є.Г. Кочергін був заступником з політичної частини 

командира дивізії 111-го гвардійського артилерійського полку 40-вої армії 

Воронезького фронту та пропагував комуністичну ідеологію, колективом 

Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

внесено пропозицію щодо присвоєння закладу імені Т.Г. Шевченка. Оскільки 

для багатьох поколінь українців Тарас Григорович є символом свободи та 

незалежності, а його творчість зараз, у часи нападу країни-агресора рф на 

Україну, стає як ніколи актуальною. Поезія Тараса Шевченка є потужним 

чинником формування українців як нації та поштовхом до самоусвідомлення.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у зміні найменування Гадяцького 

профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Цивільний кодекс України; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб − підприємців та громадських формувань»; 
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- Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 

дат історичних подій». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація цього 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 

 

Відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій» Гадяцьким профільним ліцеєм імені 

Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради проведено громадське обговорення 

та збори трудового колективу (протокол від 26.08.2022 № 2) щодо присвоєння 

вищевказаному закладу імені Т.Г. Шевченка. Результати обговорення 

оприлюднені 29.09.2022 на сайті, інформаційному стенді та у Viber групах 

закладу освіти. 

 

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 дозволить увічнити пам’ять про видатного 

українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і 

громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка у м. Гадяч шляхом 

присвоєння його імені Гадяцькому профільному ліцею імені Є.П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради . 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної військової адміністрації                           Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 


