
                                                                                                       
 
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  30.06.2022р. № 11 
 
Про упорядкування мережі  
закладів освіти Заводської  
міської ради. 
 

    З метою упорядкування мережі закладів освіти Заводської міської ради та 
приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства типів та найменувань 
закладів освіти, керуючись статтями 32, 35, 36, 37 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Змінити  типи та найменування закладів загальної середньої освіти 
Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області: 

1.1. Опорний заклад «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Заводської 
міської ради Миргородського району Полтавської області на Заводський ліцей №1 
Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області (із структурними 
підрозділами: гімназія, початкова школа); 

1.2. Заводську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області на Заводський ліцей №2 Заводської міської 
ради Миргородського району Полтавської області (із структурними підрозділами: гімназія, 
початкова школа); 

1.3. Пісківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області на  Пісківський  ліцей  Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області (із структурними підрозділами: гімназія, 
початкова школа); 

1.4. Бодаквянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Заводської міської ради Миргородського району 
Полтавської області на Бодаквянську гімназію Заводської міської ради Миргородського 
району Полтавської області (із структурними підрозділами: початкова школа, заклад 
дошкільної освіти). 

2. Затвердити Статути закладів загальної середньої освіти Заводської міської ради: 
Статут Заводського ліцею №1 Заводської міської ради Миргородського району 

Полтавської області в новій редакції (додаток 1); 
Статут Заводського ліцею №2 Заводської міської ради Миргородського району 

Полтавської області в новій редакції (додаток 2); 
Статут Пісківського ліцею Заводської міської ради Миргородського району 

Полтавської області в новій редакції (додаток 3); 
Статут Бодаквянської гімназії Заводської міської ради Миргородського району 

Полтавської області в новій редакції (додаток 4). 

 



3. Змінити  типи та найменування закладів дошкільної освіти Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області: 

3.1. Дошкільний навчальний заклад №1 «Малятко» Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області на заклад дошкільної освіти №1 «Малятко» 
Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області; 

3.2. Дошкільний навчальний заклад №2 «Теремок» Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області на заклад дошкільної освіти  №2 «Теремок» 
Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області. 

4. Затвердити Статути закладів дошкільної освіти Заводської міської ради: 
Статут закладу дошкільної освіти №1 «Малятко» Заводської міської ради 

Миргородського району Полтавської області (додаток 5); 
Статут закладу дошкільної освіти №2 «Теремок» Заводської міської ради 

Миргородського району Полтавської області (додаток 6). 
 
 
 
 

 
      Міський голова                                                                  Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 


