
 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26  квітня 2021 року                                                                      № 6-5-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до рішення 19 сесії 

VII скликання Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради  Києво-

Святошинського району Київської 

області  від 20 червня 2019 року № 90 

«Про створення  опорного закладу 

загальної середньої освіти –  Ліцей    № 

1 с. Петропавлівська Борщагівка  

Києво-Святошинського району 

Київської області»  

Керуючись Цивільним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.06.2019 № 532 «Про затвердження положення про 

освітній округ і опорний заклад освіти» зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ  від 27.01.2021 № 56, Типового положення про філію 

закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.12.2017 № 1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 

січня 2018 р. за № 1/31453, сільська рада     

 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Внести зміни до п. 2 рішення 19 сесії VII скликання 

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського 

району Київської області від 20 червня 2019 року № 90 «Про створення 

опорного закладу загальної середньої освіти – Ліцей № 1 

с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області», виклавши його в наступній редакції: 

 «2. Припинити юридичну особу  Петропавлівсько-Борщагівська 

загальноосвітня школа І ступеня с. Чайки (ЄДРПОУ 40021047) шляхом 



приєднання до комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 

с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

Утворити філію опорного закладу загальної середньої освіти – 

комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 1 

с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області  з найменуванням Чайківська філія Ліцею № 1 

с. Петропавлівська Борщагівка Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Ліцей № 1 с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області, яка знаходиться за адресою: 

08135, Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район с. 

Чайки, вулиця Лобановського Валерія, 21, корпус 3». 

2. Внести зміни до пункту 3 рішення 19 сесії VII скликання 

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського 

району Київської області від 20 червня 2019 року № 90 «Про створення 

опорного закладу загальної середньої освіти – Ліцей №1 

с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області»,  виклавши його в наступній редакції: 

«3. Затвердити положення про Чайківську філію Ліцею № 1 

с. Петропавлівська Борщагівка Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Ліцей № 1 с. Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області, що додається». 

3. В іншій частині рішення 19 сесії VII скликання Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 

області від 20 червня 2019 року № 90 «Про створення опорного закладу 

загальної середньої освіти – Ліцей № 1 с. Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської області» залишити без змін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з соціально-гуманітарних питань.  

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 


