
 
Про зміну типу та найменувань 
закладів освіти, що належать до 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області та затвердження їх статутів  
у новій редакції   

Тридцять друга 
позачергова сесія  
сьомого скликання 

  
 
         З метою приведення типів  закладів освіти у відповідність до вимог 
чинного законодавства, відповідно до статей 9, 11, 48 Закону України «Про 
загальну середню освіту», статті 90 Цивільного кодексу України, керуючись 
 пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Закону  України "Про Державний Бюджет України",  обласна рада 
вирішила: 
 
        1. Змінити тип та найменування комунальних закладів  освіти  обласного  
підпорядкування (далі – комунальні заклади), а саме: 
 
         1) Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів  
№ 4 Миколаївської обласної ради на Миколаївська санаторна школа І-ІІІ 
ступенів  № 4 Миколаївської обласної ради; 
         2) Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
№ 7 Миколаївської обласної ради на Миколаївська санаторна школа І-ІІІ 
ступенів №7 Миколаївської обласної ради; 
       3) Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат          
І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради на Мішково-Погорілівська 
санаторна школа І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради; 
       4) Очаківська загальноосвітня  санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради на Очаківська санаторна школа І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради; 
       5) Привільненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Баштанського району Миколаївської обласної ради на Привільненська 
спеціальна школа Баштанського району Миколаївської обласної ради; 
       6) Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3 
Миколаївської обласної ради на  Миколаївська спеціальна  школа № 3 
Миколаївської обласної ради; 
      7) Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 
Миколаївської обласної ради на Миколаївська спеціальна  школа № 2 
Миколаївської обласної ради; 
      8) Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської 
обласної ради на Вознесенська спеціальна школа Миколаївської обласної ради; 
       9) Первомайська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської 
обласної ради на Первомайська спеціальна школа  Миколаївської обласної 
ради; 
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         10) Новопетрівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Снігурівського району Миколаївської обласної ради на Новопетрівська 
спеціальна школа Снігурівського району Миколаївської обласної ради; 
          11) Рацинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вознесенського 
району Миколаївської обласної ради на Рацинська спеціальна школа 
Вознесенського району Миколаївської обласної ради; 
          12) Широколанівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Веселинівського району Миколаївської обласної ради на Широколанівська 
спеціальна школа Веселинівського району Миколаївської обласної ради; 
        13) Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа Миколаївської 
обласної ради на Миколаївська спеціальна школа  № 1 Миколаївської обласної 
ради; 
        14) Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІІ ступенів 
№ 6 Миколаївської обласної ради на Миколаївська спеціальна школа І-ІІІ 
ступенів № 6 Миколаївської обласної ради; 
        15) Лисогірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Первомайського району Миколаївської обласної ради на Лисогірська 
спеціальна школа Первомайського району Миколаївської обласної ради.  
  
2. Затвердити Статути закладів освіти: 
 

1) Комунальний заклад "Миколаївська санаторна школа І-ІІІ ступенів № 4 
Миколаївської обласної ради"; 

2) Комунальний заклад "Миколаївська санаторна школа І-ІІІ ступенів №7 
Миколаївської обласної ради"; 

3) Комунальний заклад "Мішково-Погорілівська санаторна школа І-ІІІ 
ступенів Миколаївської обласної ради"; 
       4) Комунальний заклад "Очаківська санаторна школа І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради"; 
      5) Комунальний заклад "Привільненська спеціальна школа Баштанського 
району Миколаївської обласної ради"; 
     6) Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна  школа № 3 Миколаївської 
обласної ради"; 
     7) Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна  школа № 2 Миколаївської 
обласної ради"; 
     8) Комунальний заклад "Вознесенська спеціальна школа Миколаївської 
обласної ради"; 
     9) Комунальний заклад  "Первомайська спеціальна школа  Миколаївської 
обласної ради"; 
    10) Комунальний заклад  "Новопетрівська спеціальна школа Снігурівського 
району Миколаївської обласної ради"; 
       11) Комунальний заклад "Рацинська спеціальна школа Вознесенського 
району Миколаївської обласної ради"; 
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       12) Комунальний заклад "Широколанівська спеціальна школа 
Веселинівського району Миколаївської обласної ради"; 
       13) Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 1 
Миколаївської обласної ради"; 
       14) Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа І-ІІІ ступенів № 6 
Миколаївської обласної ради"; 
       15) Комунальний заклад "Лисогірська спеціальна школа Первомайського 
району Миколаївської обласної ради". 
 
        3. Миколаївській обласній державній адміністрації забезпечити 
збереження у складі закладів освіти, тип та найменування яких змінюється на 
підставі цього рішення, інтернатів з повним утриманням учнів (вихованців) за 
рахунок коштів обласного бюджету; 
         передбачити кошти на повне утримання учнів (вихованців) інтернатів, що 
діють у складі цих закладів освіти, в обласному бюджеті Миколаївської області 
на 2020рік та подальші роки. 
 
        4. Заборонити припинення функціонування та фінансування інтернатів у 
складі закладів освіти, тип та найменування яких змінюється на підставі цього 
рішення, до вирішення в установленому порядку питання здобуття учнями 
(вихованцями) освіти та/або отримання відповідних соціальних послуг за 
місцем їхнього проживання (реєстрації) чи місцем проживання (реєстрації) 
їхніх батьків. 
 
        5. Директорам закладів освіти вжити заходів щодо державної реєстрації  
Статутів у новій редакції. 
  
        6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 
ради з питань   житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва та  культури, науки і 
освіти, сім'ї та молоді, спорту. 
 
    7. Це рішення набуває чинності з 02 липня 2020 року. 
 
 
 
Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 
 
 
 


