
 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

28 червня 2022 року                    м. Сновськ                                   № 7-17/VIІI 

 

Про перейменування закладів освіти  

Сновської міської ради Корюківського району  

Чернігівської області   
 

З метою приведення у відповідність до законодавства назв закладів освіти 

згідно Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; у 

зв’язку із закінченням перехідного періоду, зазначеного у Прикінцевих 

положення ЗУ «Про освіту»; керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з 

питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 

1.   Перейменувати Кучинівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 26494086), що зареєстрована за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, с. Кучинівка, вул. Першотравнева, 10, у Кучинівський 

ліцей Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

2. Перейменувати Новоборовицький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний  

заклад» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 26494117), що зареєстрований за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, с. Нові Боровичі, вул. Ватутіна, 1, у Новоборовицький 

ліцей Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

3. Перейменувати Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний  

заклад» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 26494471), що зареєстрований за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, с.Петрівка, вул. Центральна, 20, у Петрівський ліцей 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

4. Перейменувати Рогізківський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний  

заклад» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 26494100), що зареєстрований за адресою: Чернігівська область, 



Сновський район, с.Рогізки, вул. Шевченка, 1, у Рогізківський ліцей 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

5.  Перейменувати Сновську гімназію Сновської міської ради Сновського 

району Чернігівської області (код ЄДРПОУ 21402027), що зареєстрована за 

адресою: Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Шкільна, 

6, у Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

6. Перейменувати Сновську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 21402116), що зареєстрована за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, м. Сновськ, вул. 55 Стрілецької Дивізії, 35, у Сновський 

ліцей № 1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

7. Перейменувати Сновську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 21402033), що зареєстрована за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, м. Сновськ, вул. Незалежності, 21, у Сновський ліцей № 2 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

8. Перейменувати Тихоновицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 26494198), що зареєстрована за адресою: Чернігівська область, 

Сновський район, с. Тихоновичі, вул. Новослобідська, 2, у Тихоновицький 

ліцей  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

9. Затвердити Статути у новій редакції Кучинівського ліцею Сновської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області, Новоборовицького 

ліцею  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

Петрівського ліцею Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області,  Рогізківського ліцею Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області,  Сновського ліцею № 3 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

Сновського ліцею № 1 Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області,  Сновського ліцею № 2 Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та Тихоновицького ліцею  

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області 

(додаються). 

10. Вважати директора Кучинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області директором 

Кучинівського ліцею Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, директора Новоборовицького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний  заклад» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської 

області директором Новоборовицького ліцею Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, директора Петрівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний  заклад» Сновської міської ради 



Сновського району Чернігівської області директором Петрівського ліцею 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

директора Рогізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний  заклад» Сновської 

міської ради Сновського району Чернігівської області директором 

Рогізківського ліцею Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, директора Сновської гімназії Сновської міської ради 

Сновського району Чернігівської області директором Сновського ліцею № 3 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

директора  Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сновської 

міської ради Сновського району Чернігівської області директором 

Сновського ліцею № 1 Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської 

області директором Сновського ліцею № 2 Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, директора  Тихоновицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сновської міської ради Сновського 

району Чернігівської області директором Тихоновицького ліцею  Сновської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області з дня державної 

реєстрації змін. 

11. Уповноважити директорів зазначених закладів освіти подати органу, що 

здійснює державну реєстрацію, документи для реєстрації змін до установчих 

документів про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

12. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та директорам Кучинівського 

ліцею Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

Новоборовицького ліцею Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, Петрівського ліцею Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, Рогізківського ліцею Сновської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області, Сновського ліцею 

№ 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 

Сновського ліцею № 1 Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, Сновського ліцею № 2 Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, Тихоновицького ліцею  

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області внести 

відповідні зміни до трудових книжок працівників закладів. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту О.Коваленко та на постійну комісію міської 

ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова   

І.Батюк). 

 

Міський голова                                    Олександр МЕДВЕДЬОВ 


