
 

                                                                      

Україна 

Верхнянська сільська рада 

Калуського району Івано-Франківської області 
чотирнадцята сесія восьмого скликання 

Від  20 вересня  2021 року                                                                      с.Верхня 

№ 265-14/2021  

                                                     проект     Р І Ш Е Н Н Я  
Про перейменування закладів освіти 

 Верхнянської  сільської ради та  затвердження  
Статутів закладів в новій редакції 
                 Беручи до уваги рішення сесії Верхнянської сільської ради від 
04.01.2021 року №71-4/202 «Про перейменування Верхнянської сільської 
ради об’єднаної територіальної громади як представницького  органу 
місцевого  самоврядування»,керуючись Законами України « Про освіту», « 
Про повну загальну  освіту»,  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,« 
Про  державну  реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та  
громадських формувань», приписами Цивільного  та  Господарського 
кодексів України, Верхнянська сільська рада  
                                                            в и р і ш и л а: 

 1.Перейменувати: 
1.1.Верхнянський ліцей  Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського району  Івано-

Франківської області ; 
1.2.Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Довговойнилівський  ліцей Верхнянської сільської ради Калуського  району 
Івано-Франківської області; 
1.3.Завадківську  гімназію Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Завадківську гімназію  Верхнянської сільської ради Калуського  району 
Івано-Франківської області; 
1.4.Зборянську гімназію Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Зборянську гімназію Верхнянської сільської ради Калуського  району Івано-

Франківської області; 
1.5.Негівську гімназію Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 



Негівську гімназію Верхнянської сільської ради Калуського  району Івано-

Франківської області; 
1.6.Станьківську гімназію Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Станьківську гімназію Верхнянської сільської ради Калуського  району 
Івано-Франківської області; 
1.7.Степанівську початкову  школу Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського  району Івано-Франківської області на 
Степанівську початкову школу Верхнянської сільської ради Калуського  
району Івано-Франківської області; 
1.8. Верхнянський заклад дошкільної освіти дитячий  садок « Колобок» 

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського  
району Івано-Франківської області на комунальний  заклад «Верхнянський 
дошкільний  навчальний заклад ясла-садок « Колобок»  Верхнянської 
сільської ради Калуського  району Івано-Франківської області; 
1.9. Завадківський заклад дошкільної освіти дитячий  садок « 
Журавлик» Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Калуського  району Івано-Франківської області на Завадківський заклад 
дошкільної освіти дитячий  садок « Журавлик»   Верхнянської сільської ради 
Калуського  району Івано-Франківської області. 
2.Затвердити Статути: 
2.1. Верхнянського ліцею Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області, в новій редакцій. 
2.2.Довговойнилівського ліцею Верхнянської сільської ради Калуського 
району  Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.3.Завадківської гімназії Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.4.Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.5.Негівської гімназії Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.6.Станьківської гімназії Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.7.Степанівської початкової школи Верхнянської сільської ради 
Калуського району  Івано-Франківської області,в новій редакції. 
2.8. Верхнянського закладу дошкільної освіти дитячого  садка « 
Колобок» Верхнянської сільської ради Калуського району  Івано-

Франківської області,в новій редакції. 
2.9.Завадківського закладу дошкільної освіти дитячого  садка 
«Журавлик» Верхнянської сільської ради Калуського району  Івано-

Франківської області, в новій редакції. 
3. Правонаступником Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Калуського  району  Івано-Франківської області  вважати 
Верхнянську сільську раду Калуського  району  Івано-Фанківської області.  



4.Рішення Верхнянської сільської ради №634-37/2019 від 22.02.2019 року 
«Про затвердження  Статутів закладів освіти Верхнянської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 
області» вважати таким, що втратило чинність. 
5.Директорам освітніх закладів Верхнянської сільської ради вчинити 
відповідні  дії щодо державної реєстрації установчих документів відповідно 
до норм чинного законодавства України. 
6.Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на начальника відділу 
світи Верхнянської сільської ради Климишина І.І. та комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та  соціального  
захисту  населення (Р.Ямнич). 
Сільський голова                                         Михайло Маліборський 
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