
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Двадцять першої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
від 26 січня 2022 року №386 

 
Про зміну назви та типу КЗ «Східненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 
сільської ради Херсонського району Херсонської 
області» на КЗ «Східненський ліцей» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону 
України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», з метою приведення назви, 
типу та установчих документів комунального закладу «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області» у відповідність до 
вимог чинного законодавства, враховуючи висновки та рекомендації постійних депутатських 
комісій, сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Змінити тип та назву комунального закладу «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області»  (код ЄДРПОУ - 
24757144, адреса: Херсонська область, Херсонський район, с.Східне, вул. Шкільна,12) на 
комунальний заклад «Східненський ліцей» Музиківської сільської ради Херсонського району 
Херсонської області».  

2. Встановити, що комунальний заклад «Східненський ліцей» Музиківської сільської ради 
Херсонського району Херсонської області» є правонаступником усіх прав, обов'язків та майна 
комунального закладу «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської 
ради Херсонського району Херсонської області».  

3. У складі комунального закладу «Східненський ліцей» Музиківської сільської ради 
Херсонського району Херсонської області» створити такі структурні підрозділи: - початкова школа 
– 1-4 класи, 4 роки навчання; - гімназія - базова середня освіта 5-9 класи, 5 років навчання. - ліцей - 
10-11 (12) класи, профільна середня освіта, що забезпечує здобуття повної загальної середньої 
освіти  

4. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу «Східненський ліцей» 
Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області» (додається).  

5. Керівнику комунального закладу, що перейменовується, Осадчук Ірині Віталіївні – 
керівнику Комунального закладу «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступені Музиківської 
сільської ради Херсонського району Херсонської області», паспорт __, с. Східне, Херсонського 
району, Херсонської області, здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих 
документів у встановленому законодавством порядку.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (Голова 
Шнирук І.В.). 

 
                                  Сільський голова                                        Савелій ЛЕЙБЗОН 


