
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня 2011 року № 758

Про перейменування навчальних закладів

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 30 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 
відкриттям при комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 – дитячий юнацький 
центр «Явір» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
спеціальних класів та дошкільного навчального закладу комбінованого типу, 
при навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 25, природничо-математичний ліцей» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області центру позашкільного виховання,
при спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 32 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області центру позашкільної 
освіти, при міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Каскад» спеціальних курсів з автосправи Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Перейменувати комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 – дитячий юнацький 
центр «Явір» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
в комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 15 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» з передачею всього майна, прав та 
обов’язків.

2. Затвердити Статут комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» в новій редакції 
(додається).

3. Перейменувати навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей» Кіровоградської 
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міської ради Кіровоградської області в комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» з передачею всього майна, прав та 
обов’язків.

4. Затвердити Статут комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» в новій редакції (додається).

5. Перейменувати спеціалізовану загальноосвітню школу 
І-ІІІ ступенів № 32 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
в комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з передачею всього 
майна, прав та обов’язків.

6. Затвердити Статут комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» в новій редакції (додається).

7. Перейменувати міський центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Каскад» в комунальний заклад «Центр науково-технічної 
творчості «Каскад» м. Кіровограда» з передачею всього майна, прав та 
обов’язків.

8. Затвердити Статут комунального закладу «Центр науково-технічної 
творчості «Каскад» м. Кіровограда» в новій редакції (додається).

9. Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради провести 
державну реєстрацію перейменування вищезазначених юридичних осіб та 
зареєструвати нові редакції Статутів.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики і заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова             О. Саінсус

Гавриш
24-99-69


