
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про реорганізацію шляхом перетворення Кобеляцького  
навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради  

у Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 104 – 108 Цивільного кодексу України, статтею 
59 Господарського кодексу України, статтями 32, 35 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», частиною 6 статті 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань», 
відповідно до розділу 13 Статуту Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру 
Полтавської обласної ради, з метою створення умов для професійного 
самовизначення учнів, встановлення рівного доступу до якісної освіти відповідно до 
індивідуальних схильностей та потреб учнів,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Реорганізувати шляхом перетворення Кобеляцький навчально-

реабілітаційний центр Полтавської обласної ради (код ЄДРПО – 22544166,  
адреса – 39200, Полтавська область, Кобеляцький район, місто Кобеляки, 
 вул. Полтавська,  29) у Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради із 
збереженням у його складі пансіону. 

 
2. Забезпечити в Кобеляцькому ліцеї Полтавської обласної ради здобуття 

базової та профільної середньої освіти. 
 
3. Встановити, що Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради є 

правонаступником усього майна, прав та обов’язків Кобеляцького навчально-
реабілітаційного центру Полтавської обласної ради. 

 
4. Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради у Кобеляцький ліцей 
Полтавської обласної ради (далі – Комісія з реорганізації) у складі відповідно до 
додатку, що додається на 1 аркуші. 

 
5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради складає два місяці з 
дня офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи. 

6. Голові Комісії з реорганізації: 
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6.1. Забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо реорганізації шляхом 

перетворення Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської 
обласної ради в Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради. 

6.2. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 
рішення щодо припинення Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру 
Полтавської обласної ради у порядку та строки, визначені законодавством. 

6.3. Провести інвентаризацію майна Кобеляцького навчально-реабілітаційного 
центру Полтавської обласної ради. 

6.4. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 
Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 
до Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради. 

6.5. Розробити, подати на затвердження управлінню майном обласної ради 
Статут Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради, здійснити його реєстрацію 
відповідно до вимог законодавства. 

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

відповідні зміни до переліку підприємств, установ і організацій, що належать до 
спільної власності сіл, селищ і міст Полтавської області, повноваження з управління 
якими передаються обласній державній адміністрації. 

 
8. Доручити голові обласної ради, у разі необхідності, вносити зміни до 

складу Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
 
9. 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 
 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

22.12.2021 № 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації шляхом перетворення Кобеляцького навчально-

реабілітаційного центру Полтавської обласної ради у Кобеляцький ліцей 

Полтавської обласної ради  

 

Голова комісії: 

Шпорт  

Валентина Миколаївна 

ідентифікаційний номер 

2322510508 

директор Кобеляцького навчально-

реабілітаційного центру Полтавської 

обласної ради 

 

Члени комісії: 
 

Мороховець  

Ігор Анатолійович 

ідентифікаційний номер 

2599920117 

заступник начальника управління 

майном обласної ради  

Зезекало  

Тая Вікторівна  

ідентифікаційний номер 

3232511964 

головний спеціаліст відділу загальної 

середньої, дошкільної, спеціальної, 

інклюзивної освіти та ліцензування 

управління освітньою діяльністю 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Омельченко                                 

Катерина Володимирівна  

ідентифікаційний номер 

2653109066 

головний бухгалтер Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації  В. КОВАЛЬСЬКА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення 

Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної 

ради у Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради» 

 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: створення умов для професійного самовизначення учнів, встановлення 

рівного доступу до якісної освіти відповідно до індивідуальних схильностей та 

потреб учнів. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської 

обласної ради від 29.04.2021 № 01-18/29. 

 

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, зокрема ліцеї, що забезпечують здобуття профільної 

освіти. Постала необхідність щодо розробки мережі таких закладів, створення 

потужної матеріально-технічної бази для забезпечення якісного академічного 

профільного навчання та можливого проживання здобувачів освіти. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у реорганізації Кобеляцького навчально-

реабілітаційного центру Полтавської обласної ради в Кобеляцький ліцей 

Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 
 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

- Цивільний  кодекс України;  

- Господарський кодексу України;  

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних – 

осіб підприємців та громадських формувань»; 

- Статут Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської 

обласної ради. 
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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, створити належні умови для поглибленого вивчення 
учнями профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для 
успішної самореалізації, забезпечити необхідні умови для інтелектуального 

розвитку людини, як особистості й найвищої цінності суспільства. 
 
 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації  В. КОВАЛЬСЬКА 

 


