
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 лютого 2018 року                                 с.Судилків                                              № 1 

 

 

Про оптимізацію мережі  

закладів загальної середньої освіти 

 

 

            Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», пункту 6 Прикінцевих 

положень Закону України від 24.12.2015 № 911-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», рішення 8 сесії сільської ради від 27.04.2017 року № 10 “ Про 

оптимізацію мережі навчальних закладів”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для забезпечення рівного 

доступу осіб до якісної освіти, виконання Державних освітніх стандартів, враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати шляхом перетворення: 

1.1.  Новицький  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Новичі, вул..Черняховського, 1А, код 

ЄДРПОУ-23562189) у Новицьку початкову школу Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області.  

1.2. Вовківецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Вовківці, вул.Садова,28, код ЄДРПОУ-

23562982) у Вовківецьку початкову школу Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

1.3. Великомедведівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Велика 

Медведівка, вул..Андрія Молодики, 6, код ЄДРПОУ-23563071) у Великомедведівську 

гімназію Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.  

1.4. Полянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Поляна, вул. Шкільна, 

16А, код ЄДРПОУ-23562812)  у Полянську гімназію Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області.  

 

 



 2. Утворити комісії з реорганізації: 

 2.1. Новицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (додаток 1); 

 2.2. Вовківецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (додаток 2); 

 2.3. Великомедведівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області (додаток 3); 

           2.4. Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (додаток 4); 

 3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог — два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації юридичних осіб, зазначених в 

підпунктах 1.1., 1.2., 1.3, 1.4. пункту 1 цього рішення. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова        Т.Котик 



        Додаток 1 

        до рішення 20 сесії сільської ради 

        від 16.02.2018 року  № 1 

 

 

СКЛАД 

      комісії з реорганізації Новицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області 

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова  

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

 

 

Кондрацька Олена 

Вікторівна 

 

- спеціаліст з кадрових питань ІІ 

категорії сільської ради 

 

Андріанова Світлана 

Вікторівна 

- директор Новицького 

навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

 

 

 

 

 
Сільський голова        Т.Котик 



        Додаток 2 

        до рішення 20 сесії сільської ради 

        від 16.02.2018 року  №2  

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Вовківецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»     Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова  

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

 

 

Кондрацька Олена 

Вікторівна 

 

- спеціаліст з кадрових питань ІІ 

категорії сільської ради 

 

Захарієва Валерія 

Едуардівна 

- директор Вовківецького 

навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

 

 

 

 
Сільський голова        Т.Котик 



        Додаток 3 

        до рішення 20 сесії сільської ради 

        від 16.02.2018 року  № 1 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Великомедведівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова  

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

 

 

Кондрацька Олена 

Вікторівна 

 

- спеціаліст з кадрових питань ІІ 

категорії сільської ради 

 

Лінник Ніла 

Володимирівна 

- директор Великомедведівського 

навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

 

 

 

 
Сільський голова          Т.Котик 
 

  



                                                                                               Додаток 4 

        до рішення 20 сесії сільської ради 

        від 16.02.2018року  № 1 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області  

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова  

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

 

 

Кондрацька Олена 

Вікторівна 

 

- спеціаліст з кадрових питань ІІ 

категорії сільської ради 

 

Мамчур Михайло 

Олексійович 

- директор Полянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 

 

 

 

 
Сільський голова          Т.Котик 
 


