
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від          липня_2022 року    №               сесія     восьмого скликання 
Баштанка  

 

 

Про перейменування та внесення змін 

до  установчих  документів  закладів  
освіти  Баштанської  міської  ради 
 

Керуючись статтею 15, статтею 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою переоформлення установчих документів закладів освіти  та 
приведення їх у відповідність до пункту 13 частини третьої Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про освіту», статті 34, частини першої 
статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», міська рада: 
 

 ВИРІШИЛА: 
 

1. Перейменувати комунальний заклад Баштанська гімназія Баштанської 
міської ради Баштанського району Миколаївської області  (ЄДРПОУ 
26233339) на Баштанський ліцей «ТЕМП»  Баштанської міської ради 
Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 56101, Миколаївська 
область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Семена Бойченка, 
будинок 53. 
 

2.Перейменувати комунальний заклад Добренська загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області (ЄДРПОУ 31518771)  на Добренський ліцей Баштанської міської ради 
Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 56156, Миколаївська 
область, Баштанський район, село Добре, вулиця Центральна, будинок 57. 

 

3. Перейменувати комунальний заклад Новоєгорівська загальноосвітня школа 
І- ІІІ ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області (ЄДРПОУ 31528947)  на Новоєгорівський ліцей Баштанської міської 
ради Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 56156, Миколаївська 



область, Баштанський район, село Новоєгорівка, вулиця Лесі Українки, 
будинок 40. 

4. Перейменувати комунальний заклад Плющівська загальноосвітня школа І- 
ІІІ ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області» (ЄДРПОУ 31528879)  на Плющівський ліцей Баштанської міської 
ради Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 56143, Миколаївська 
область, Баштанський район, село Плющівка, вулиця Шкільна, будинок 2. 

5. Перейменувати комунальний заклад Христофорівська загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області (ЄДРПОУ 31528884)  на Христофорівський ліцей 

Баштанської міської ради Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 
56162, Миколаївська область, Баштанський район, село Христофорівка, вулиця 
Приінгульська, будинок 94. 

6. Перейменувати комунальний заклад Явкинська загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області (ЄДРПОУ 31529013)  на Явкинський ліцей Баштанської міської ради 
Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 56165, Миколаївська 
область, Баштанський район, село Явкине, вулиця Грушевського, будинок 30. 
   

7. Перейменувати комунальний заклад Баштанський опорний заклад загальної 
середньої освіти  І-ІІІ ступенів №1 Баштанської міської ради Баштанського 
району Миколаївської області (ЄДРПОУ 31518750) на Баштанський ліцей №1 
Баштанської міської ради Миколаївської області, що знаходиться за 
адресою:56101, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, 
вулиця Героїв Небесної сотні, будинок 32. 
 

8.Перейменувати комунальний заклад Пісківська філія І-ІІ ступенів 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів № 1 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області(ЄДРПОУ 43045563) на Пісківська філія Баштанського ліцею № 1 
Баштанської міської ради   Миколаївської області, що знаходиться за 
адресою:56150, Миколаївська область, Баштанський район, село Піски, вулиця 
Центральна, будинок 44б. 

 

9. Перейменувати комунальний заклад Новоіванівська філія І-ІІ ступенів 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів № 1 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області(ЄДРПОУ 43045558) на Новоіванівська філія Баштанського  ліцею № 1 
Баштанської міської ради   Миколаївської області, що знаходиться за 
адресою:56153, Миколаївська область, Баштанський район,село Новоіванівка, 
вулиця Одеська,будинок 1. 

 



10. Перейменувати комунальний заклад Баштанський опорний заклад 
загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №2 Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області (ЄДРПОУ 31518766) на 
Баштанський ліцей №2 Баштанської міської ради Миколаївської області, що 
знаходиться за адресою:56101, Миколаївська область, Баштанський район, 
місто Баштанка, вулиця Ювілейна, будинок 102.   

 

11. Перейменувати комунальний заклад Новопавлівська філія І-ІІ ступенів 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів №2 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області 
(ЄДРПОУ 43046855) на Новопавлівську філію Баштанського ліцею №2 
Баштанської міської ради Миколаївської області, що знаходиться за 
адресою:56137, Миколаївська область, Баштанський район, село Новопавлівка, 
вулиця Шкільна, будинок 42. 
  

12. Перейменувати комунальний заклад Новосергіївська філія І-ІІ ступенів 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів №2 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області 
(ЄДРПОУ 43046860) на Новосергіївську філію Баштанського ліцею №2 
Баштанської міської ради Миколаївської області, що знаходиться за 
адресою:56134, Миколаївська область, Баштанський район, село 
Новосергіївка, вулиця Центральна, будинок 3. 
 

13. Затвердити статут Баштанського ліцею «ТЕМП» Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

14. Затвердити статут Добренського ліцею Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

 15. Затвердити статут Новоєгорівського ліцею Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

 16. Затвердити статут Плющівського ліцею Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

 17. Затвердити статут Христофорівського ліцею Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

18. Затвердити статут Явкинського ліцею Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

19. Затвердити статут Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 

20. Затвердити статут Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради 
Миколаївської області шляхом викладення  у новій редакції (додається). 



21. Затвердити Положення Пісківської філії Баштанського ліцею № 1 
Баштанської міської ради Миколаївської області шляхом викладення  у новій 
редакції (додається). 

22. Затвердити Положення Новоіванівської філії Баштанського ліцею № 1 
Баштанської міської ради Миколаївської області шляхом викладення  у новій 
редакції (додається). 

23. Затвердити Положення Новопавлівської філії Баштанського ліцею № 2 
Баштанської міської ради Миколаївської області шляхом викладення  у новій 
редакції (додається). 

24. Затвердити Положення Новосергіївської філії Баштанського ліцею № 2 
Баштанської міської ради Миколаївської області шляхом викладення  у новій 
редакції (додається). 

25. Директорам вищезазначених закладів провести в установленому порядку 
державну реєстрацію Статутів в новій редакції вищезазначених  закладів 
освіти в органах державної реєстрації. 

 26. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради забезпечити фінансування видатків на проведення державної 
реєстрації нової редакції Статутів вищезазначених комунальних закладів 
Баштанської міської ради. 

 27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового обслуговування, 
освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту 
прав громадян, депутатської діяльності  та  етики. 

 

 

Міський  голова                                                              Олександр БЕРЕГОВИЙ                

 

 


