
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради 
шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 13 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 22 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 104 – 107 Цивільного кодексу 
України, статтею 59 Господарського кодексу України, статтею 25 Закону України 
«Про освіту», частиною 8 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно 
до розділу 14 Статуту Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради, з 
метою оптимізації мережі спеціальних закладів освіти відповідно до потреб 
населення області, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Реорганізувати Градизьку спеціальну школу Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної 
ради. 

 
2. Встановити, що Кременчуцька спеціальна школа Полтавської обласної ради 

(код ЄДРПОУ – 22533820, юридична адреса – 39619, Полтавська обл., 
місто Кременчук, вулиця Остапа Вишні, будинок 29/38) є правонаступником усього 
майна, прав та обов’язків Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради 
(код ЄДРПОУ – 22533796, юридична адреса – 39070, Полтавська обл., 
Глобинський р-н, селище міського типу Градизьк, вулиця Гвардійська, будинок 81/81). 

 
3. Утворити комісію з реорганізації Градизької спеціальної школи Полтавської 

обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської 
обласної ради (далі – Комісія з реорганізації) у складі відповідно до додатку, що 
додається на 1 аркуші. 

 
4. Визначити місцезнаходження Комісії з реорганізації: 39619, Полтавська обл., 

місто Кременчук, вулиця Остапа Вишні, будинок 29/38. 
 
5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Градизької 

спеціальної школи Полтавської обласної ради складає два місяці з дня офіційного 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 
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6. Попередити Калініченко Надію Петрівну, директора Градизької спеціальної 

школи Полтавської обласної ради, про розірвання контракту до закінчення терміну 
його дії на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку з 
реорганізацією. 

 
7. Голові Комісії з реорганізації: 
7.1. Забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо реорганізації Градизької 

спеціальної школи Полтавської обласної ради. 
7.2. Ознайомити Н. Калініченко з цим рішенням під особистий підпис. 
7.3. Відповідно до статті 492 Кодексу законів про працю України запропонувати, 

у разі наявності, Н. Калініченко іншу роботу. 
7.4. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 

Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради про припинення діяльності 
закладу у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної 
школи Полтавської обласної ради. Забезпечити дотримання соціально-правових 
гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством 
України. 

7.5. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення 
діяльності Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради. 

7.6. Провести інвентаризацію майна Градизької спеціальної школи Полтавської 
обласної ради.  

7.7. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 
Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 
до Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради. 

7.8. Розробити та подати на затвердження управлінню майном обласної ради 
нову редакцію Статуту Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради 
та здійснити його державну реєстрацію. 

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

Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
 

9. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної 
ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань 
освіти, науки та культури. 
 
 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ              О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення другого пленарного 

засідання сесії обласної ради  

05.10.2021 № 

 

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради 

 

Голова комісії: 

Гавриленко Ірина Михайлівна 

ідентифікаційний номер 

 

директор Кременчуцької спеціальної 

школи Полтавської обласної ради 

 

Члени комісії: 

Мороховець 

Ігор Анатолійович 

ідентифікаційний номер 

 

заступник начальника управління 

майном обласної ради  

Зезекало  

Тая Вікторівна  

ідентифікаційний номер 

 

головний спеціаліст відділу загальної 

середньої, дошкільної, спеціальної, 

інклюзивної освіти та ліцензування 

управління освітньою діяльністю 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Пшенична Надія Семенівна 

ідентифікаційний номер 

 

головний бухгалтер Градизької 

спеціальної школи Полтавської обласної 

ради 

Ткаченко Наталія Миколаївна 

ідентифікаційний номер 

 

головний бухгалтер Кременчуцької 

спеціальної школи Полтавської обласної 

ради 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації   В. КОВАЛЬСЬКА  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про реорганізацію Градизької спеціальної школи 

Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької 

спеціальної школи Полтавської обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: оптимізація мережі закладів спеціальної освіти відповідно до потреб 

населення області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Власна ініціатива Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 

«Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти 

особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої 

освіти» (зі змінами) 48 учнів Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Глобинського району Полтавської обласної ради, які мають затримку 

психічного розвитку переведено на інклюзивну форму навчання до закладів 

загальної середньої освіти. Наразі, у закладі здобувають освіту 60 учнів, при 

цьому кількість працівників у закладі – 71, з них 33 – педагогічних. Потужність 

закладу становить 150 місць. Оскільки заклад має належне матеріально-

технічне та кадрове забезпечення, але його наповнюваність складає лише 40 %, 

постала необхідність у вирішенні питання ефективного та раціонального 

використання майна закладу.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у реорганізації Градизької спеціальної 

школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької 

спеціальної школи Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 
 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;  

- Цивільний кодекс України;  

- Господарський кодекс України; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Статут Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради; 

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

осіб підприємців та громадських формувань». 
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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 направлено для погодження Міністерству освіти і науки 

України. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Громадське обговорення щодо реорганізації Градизької спеціальної 

школи Полтавської обласної ради здійснено шляхом проведення зборів 

трудового колективу та батьків. 

 

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 можливість оптимізувати мережу закладів 

освіти інституційного догляду та виховання дітей відповідно до потреб 
населення області та раціонально використовувати приміщення закладу. 
 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації  В. КОВАЛЬСЬКА 


