
Про зміну освітнього рівня та 

перейменування закладів загальної 

середньої освіти м. Миколаєва 

 

 

З метою створення належних умов функціонування галузі освіти та 

надання освітніх послуг в м. Миколаєві, відповідно до ч. 6 ст. 25, ч. 2 ст. 66 

Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 9 Закону України «Про загальну середню 

освіту», п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити освітній рівень та перейменувати наступні заклади загальної 

середньої освіти: 

- Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №27 Миколаївської 

міської ради Миколаївської області в Миколаївську гімназію - заклад середньої 

освіти I-II ступенів № 27 Миколаївської міської ради; 

- Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №36 Миколаївської 

міської ради Миколаївської області в Миколаївську гімназію - заклад середньої 

освіти I-II ступенів № 36 Миколаївської міської ради; 

- Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №49 Миколаївської 

міської ради Миколаївської області в Миколаївську гімназію - заклад середньої 

освіти I-II ступенів № 49 Миколаївської міської ради. 

 

2. Встановити, що:  

- Миколаївська гімназія – заклад середньої освіти I-II ступенів № 27 

Миколаївської міської ради є правонаступником Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, до якої переходить усе майно, усі права і обов’язки; 

- Миколаївська гімназія - заклад середньої освіти I-II ступенів № 36 

Миколаївської міської ради є правонаступником Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, до якої переходить усе майно, усі права і обов’язки; 

- Миколаївська гімназія - заклад середньої освіти I-II ступенів № 49 

Миколаївської міської ради є правонаступником Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, до якої переходить усе майно, усі права і обов’язки. 

 

3. Начальнику управління освіти (Личко): 

- привести штатний розпис Миколаївської гімназії – закладу середньої 

освіти I-II ступенів № 27 Миколаївської міської ради; Миколаївської гімназії - 

закладу середньої освіти I-II ступенів № 36 Миколаївської міської ради; 

Миколаївської гімназії - закладу середньої освіти I-II ступенів №49 
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Миколаївської міської ради у відповідність до норм чинного 

законодавства України та цього рішення; 

- здійснити усі необхідні організаційні-правові заходи, пов’язані з 

виконанням цього рішення у т.ч. щодо державної реєстрації Миколаївської 

гімназії – закладу середньої освіти I-II ступенів № 27 Миколаївської міської 

ради; Миколаївської гімназії - закладу середньої освіти I-II ступенів №36 

Миколаївської міської ради; Миколаївської гімназії - закладу середньої освіти 

I-II ступенів № 49 Миколаївської міської ради відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського 

голови Криленка В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич 
 


