
 

                                                                          
 

РІШЕННЯ 
  тридцять п’ята сесія VІ скликання 

 
від 28.08.2014 р. № 1581 
 
Про зміну назв та затвердження в новій редакції 
статутів навчальних закладів  
відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  
 

Відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту», Наказу 
Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284 «Про затвердження 
Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», Закону України 
«Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Коростенська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Змінити назви загальноосвітніх навчальних закладів: 
1.1. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 з 

поглибленим вивченням іноземних мов на Коростенську 
загальноосвітню школу I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням 
іноземних мов Житомирської області. 

1.2. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №2 Житомирської 
області. 

1.3. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №3 Житомирської 
області. 

1.4. Коростенської міської гімназії на Коростенську міську гімназію 
Житомирської області. 

1.5. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №5 Житомирської 
області. 

1.6. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №8 Житомирської 
області. 



1.7. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №9 Житомирської 
області. 

1.8. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 на 
Коростенську загальноосвітню школу I-III ступенів №13 
Житомирської області. 

1.9. Коростенської вечірньої (змінної) школи II-III ступенів на 
Коростенську вечірню (змінну) школу II-III ступенів Житомирської 
області. 

2. Затвердити в новій редакції статути навчально-виховних закладів відділу 
освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, а саме: 

2.1. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 з поглибленим 
    вивченням іноземних мов Житомирської області (Додаток №1). 

2.2. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Житомирської 
       області (Додаток2). 
2.3. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Житомирської 
       області (Додаток №3). 
2.4. Коростенської міської гімназії Житомирської області (Додаток №4). 
2.5. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 Житомирської 
            області (Додаток №5). 
2.6. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Житомирської 
       області (Додаток №6). 
2.7. Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Житомирської 
       області (Додаток №7). 
2.8.Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Житомирської 
      області (Додаток №8). 
2.9.Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 
        Житомирської області (Додаток №9). 
2.10. Коростенської вечірньої (змінної) школи II-III ступенів Житомирської 
         області (Додаток №10). 
2.11. Центру позашкільної освіти  м. Коростеня Житомирської області                    

(Додаток №11). 
3. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

(Краснокутська  А.В.) провести державну реєстрацію змін до установчих 
         документів відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. З моменту державної реєстрації даних статутів попередні редакції 
статутів навчальних закладів вважати такими, що втратили чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Дзигу О.О. 

 
Міський голова                                                              В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                             В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                             О.Дзига 
Начальник фінансового управління                                               Л.Щербанюк 
Начальник відділу освіти                                                               А.Краснокутська 
Начальник юридичного відділу                                                     Т.Камінська 


