
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шоста сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
  .02. 2021 року                               Деражня                                            №  
 
   Про затвердження Статутів  
закладів освіти Деражнянської   
міської ради  Хмельницької  області 
 
   На підставі ст. 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону  України «Про освіту»,  «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту» міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Змінити назви закладів освіти згідно переліку (Додаток 1). 
2. Затвердити Статути закладів освіти Деражнянської міської ради 
Хмельницької області в новій редакції (Додаток 2). 
3. Директорам закладів освіти Деражнянської міської ради Хмельницької 
області забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у 
встановленому законодавством порядку. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради 
Валентину СИДОРУК та постійну комісію з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 
(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 
 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                      Андрій КОВПАК 
 
 
 
 
   

 



                                                                                                  Додаток 1 
                                                                                                  до рішення сесії Деражнянської 
                                                                                                  міської ради від .02.2021 №  

 
 
 

Перелік закладів освіти Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

 
1.  Божиковецький навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Божиковецький навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

2.  Волоський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Волоський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Деражнянської міської ради  
Хмельницької області 

3.  Зяньковецький навчально- виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Зяньковецький навчально- виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

4.  Копачівський навчально- виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Копачівська гімназія Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

5.  Маниковецька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Маниковецька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

6.  Новосілецький навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Новосілецький навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

7.  Яблунівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Яблунівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

8.  Деражнянський ліцей  №1 імені Петра 
Стрілецького Деражнянської районної 
ради Хмельницької області 

Деражнянський ліцей  №1 імені Петра 
Стрілецького Деражнянської міської ради 
Хмельницької області  

9.  Деражнянський ліцей  №2 Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Деражнянський ліцей  №2 Деражнянської 
міської ради  Хмельницької області 

10.  Деражнянська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3  імені Героя України 
Івана Зубкова Деражнянської районної 
ради Хмельницької області 

Деражнянська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3  імені Героя України 
Івана Зубкова Деражнянської міської 
ради  Хмельницької області 



11.  Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

12.  Загінецький навчально- виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Загінецька гімназія Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

13.  Мазниківський навчально- виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний 
заклад  І ступеня - дошкільний 
навчальний заклад" Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 
(школа І ступеня-ясла-садок) 

Мазниківська початкова школа 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області  

14.  Галузинецький дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Галузинецький заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

15.  Гатнянський  дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Ромашка» 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Гатнянський  заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

16.  Деражнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №1 "Дзвіночок" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Деражнянський  заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) №1 "Дзвіночок" 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

17.  Деражнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла - садок)№2 "Берізка" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла - садок)№2 "Берізка" 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

18.  Деражнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №3 "Сонечко" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) №3 "Сонечко" 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області  

19.  Деражнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №4 "Журавлик" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) №4 "Журавлик" 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

20.  Кальнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Кальнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

21.  Лозівський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) "Веселка" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Лозівський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) "Веселка" Деражнянської 
міської ради Хмельницької області  

22.  Маниковецький дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) "Сонечко" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Маниковецький заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) "Сонечко" Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

23.  Нижнянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) Деражнянської 
районної ради Хмельницької області 

Нижнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 



24.  Шпичинецький дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) " Малятко" 
Деражнянської районної ради 
Хмельницької області 

Шпичинецький заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) " Малятко" Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                Валентина СИДОРУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


