
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                  

від 16.06.2021 № 8/10-9                                               
м. Покровськ 

 
 

Про зміну назви та  перепрофілювання  

(зміну типу) загальноосвітніх закладів 

Покровської міської ради  Донецької області 

 
 

З метою оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області, створення оптимальних умов для навчання та виховання 

учнів, відповідно до вимог Законів України, від 5 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» 

(зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (зі 

змінами), від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (із змінами), від 16 січня 2003 року 

№436-IV Господарський кодекс України (зі змінами), від 16 року № 435-IV Цивільний кодекс 

України (зі змінами), керуючись статтями  26, 59, 60, 73 Закону України від 21 травня 1997 

року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в  Україні» (зі змінами), міська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Здійснити перепрофілювання (зміну типу) загальноосвітніх навчальних закладів, а 

саме: 

1.1. Загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Покровської міської ради Донецької 

області (ЄДРПОУ 25701873, адреса: 85300, Донецька обл.,  м.Покровськ, вул.Таманова, 16): 

- повна назва:   Початкова школа №4 Покровської міської ради Донецької області; 

- скорочена назва: Початкова школа № 4 м.Покровська.  

 

1.2. Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької 

області (ЄДРПОУ 25703228, адреса:  85300, Донецька обл., м.Покровськ, вул.Шмідта, 194):  

- повна назва:  Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №14  

Покровської міської ради Донецької області; 

- скорочена назва: Гімназія № 14 м.Покровська. 

 

1.3. Загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів №6 Покровської міської ради Донецької 

області (ЄДРПОУ 25703240, адреса: 85300, Донецька обл.,  м.Покровськ, вул.Таманова, 22а): 

- повна назва:  Ліцей зі структурним підрозділом гімназії №6 Покровської міської  

ради Донецької області; 

- скорочена назва: Ліцей №6 м.Покровська. 

1.4. Родинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36 Покровської міської ради 

Донецької області (ЄДРПОУ 25703205, адреса: 85310, Донецька область, м.Родинське, вул. 

Миру, 2): 



- повна назва:   Родинська початкова школа №36 Покровської міської ради Донецької 

області; 

- скорочена назва: Початкова школа № 36 м. Родинського.  

 

2. Затвердити Статути закладів: 

- Початкової школи №4 Покровської міської ради Донецької області (додаток №1); 

- Гімназії  зі структурним підрозділом початкової школи №14  Покровської міської 

ради Донецької області (додаток №2); 

- Ліцею зі структурним підрозділом гімназії №6 Покровської міської  ради 

Донецької області (додаток №3); 

- Родинської початкової школи №36 Покровської міської ради Донецької області 

(додаток №4). 

 

3. Затвердити штатний розпис закладів:  

- Початкової школи №4 Покровської міської ради Донецької області (додаток №5); 

- Гімназії зі структурним підрозділом початкової школи №14   Покровської міської 

ради Донецької області (додаток №6); 

- Ліцею зі структурним підрозділом гімназії №6 Покровської міської  ради 

Донецької області (додаток №7); 

- Родинської початкової школи №36 Покровської міської ради Донецької області 

(додаток №8). 

 

4. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Гнатенко): 

4.1. В установленому законодавством порядку  здійснити  державну реєстрацію з 

правом передоручення внесення відповідних змін третім особам наступних закладів: 

- Початкової школи №4 Покровської міської ради Донецької області; 

- Гімназії зі структурним підрозділом початкової школи №14  Покровської міської 

ради Донецької області; 

- Ліцею зі структурним підрозділом гімназії №6 Покровської міської  ради 

Донецької області; 

- Родинської початкової школи №36 Покровської міської ради Донецької області. 

 

       4.2.  Здійснити заходи щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти 

на відповідних рівнях здобувачами освіти  загальноосвітньої  школи I-III ступенів №4 

Покровської міської ради Донецької області, загальноосвітньої  школи I-III ступенів № 14 

Покровської міської ради Донецької області, загальноосвітньої   школи І-ІІ ступенів №6 

Покровської міської ради Донецької області та Родинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №36 Покровської міської ради Донецької області з 01 вересня 2021 року.  

 

5. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області  (Добровольський) здійснювати фінансування в межах 

кошторисних призначень. 

 

            6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О., контроль за 

виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань місцевого 

самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін), з питань 

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

Міський  голова        Р. Требушкін 



АРКУШ 
погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

« Про зміну назви та  перепрофілювання 

(зміну типу) загальноосвітніх закладів 

Покровської міської ради  Донецької області» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ             відділом освіти Покровської міської ради Донецької  області  

 

 

В.о.начальника відділу  освіти       Н.Гнатенко 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                        М.Ідрісова  

 

 

Директор  Департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами 

Покровської міської ради          

Донецької області        О.Добровольський 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В.Пишна 

 

 

Начальник відділу  забезпечення  

діяльності міської ради       Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії  

з охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту      І.Циганок 

 

 

Голова постійної комісії  

з  питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, захисту прав,  

свобод і законних інтересів                                                                       Д.Тришкін 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Н.Іваньо 
 


