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 БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 СЕСІЯ   СКЛИКАННЯ 

 
 Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
      вересня  2016 року                                                                    № 
 
Про перейменування Полковомикитівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Богодухівської районної ради  
Харківської області 
 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статей 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 15 Закону України «Про освіту» та Закону України 
«Про загальну середню освіту», у зв’язку зі змінами до Положення про 
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 року №120 «Про назви, 
печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26 лютого 2004 року                   
№ 248/8847, враховуючи звернення  Полково-Микитівського сільського голови 
від 15 березня 2016 року  №02-21/85 «Щодо приведення назви 
Полковомикитівської загальноосвітньої школи I-IIIступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області у відповідність до                                
адміністративно-територіального устрою України» районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Перейменувати Полковомикитівської загальноосвітньої школи                          

I-III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на                    
Полково-Микитівську загальноосвітню школу I-III ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області відповідно до назви села Полкова 
Микитівка. 

2. Визнати Полково-Микитівську загальноосвітню школу I-III ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області правонаступником 
Полковомикитівсьської загальноосвітньої школи I-III ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області. 

3. Доручити відділу освіти Богодухівської районної державної 
адміністрації     (Повойко І.О.): 



2 
 

3.1 Вжити необхідних організаційно-правових заходів, пов’язаних із 
перейменуванням, згідно чинного законодавства. 

3.2. Провести державну реєстрацію Полково-Микитівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Богодухівської районної ради 
Харківської області відповідно до норм чинного законодавства. 

3.3. Розробити та затвердити статут Полково-Микитівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Богодухівської районної ради 
Харківської області. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення 
(Ситник Л.М.). 
 
Голова районної ради       С.Ф. Панов 
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