
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Пленарне засідання сьомої позачергової сесії восьмого скликання 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
21 жовтня 2021 року № 301 

 
  

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 пленарного засідання 

сьомої позачергової сесії обласної ради  

21.10.2021 № 301 

 

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради 

 

Голова комісії: 

Гавриленко Ірина Михайлівна 

ідентифікаційний номер 

2377114946 

директор Кременчуцької спеціальної 

школи 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 

Пшенична Надія Семенівна 

ідентифікаційний номер 

2219611226 

головний бухгалтер Градизької 

спеціальної школи Полтавської обласної 

ради 

Ткаченко Наталія Миколаївна 

ідентифікаційний номер 

2293812762 

головний бухгалтер Кременчуцької 

спеціальної школи Полтавської обласної 

ради 

 

 


