
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ВОЛОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ – ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

Код ЄДРПОУ 22203815 
НАКАЗ 

30.12.2022                                   смт. Володарка                                         № 55/0 

Про зміну назви та внесення змін до  
Статуту Комунального закладу 
Київської обласної ради 
«Володарська спеціалізована  
загальноосвітня школа-інтернат 
ІІ-ІІІ ступенів-Центр реабілітації» 
 
   На виконання Рішення Київської обласної ради восьмого скликання від 15 
листопада 2022 року №369-14-VIII «Про зміну назви та внесення змін до 
Статуту Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-Центр 
реабілітації»», з метою упорядкування відносин у сфері управління спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 

НАКАЗУЮ: 

        1.Перейменувати Комунальний заклад Київської обласної ради 
«Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-
Центр реабілітації» на Комунальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний ліцей». 
2. Здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту та внесення необхідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до 
законодавства. 

3. Головному бухгалтеру Шиндир Альоні: 

2.1.Вжити заходів щодо ліквідації старих та виготовлення нових печаток та 
штампу. 

2.2.Забезпечити внесення змін до оформлення бланків фінансової 
документації закладу освіти відповідно до вимог чинного законодавства. 
      4. Секретарю, Сабардак Людмилі: 



4.1.Внести записи до трудових книжок працівників закладу освіти відповідно 
до Інструкції про ведення трудових книжок. 

4.2.Здійснити зміни у підписі титульних сторінок усієї документації закладу 
освіти. 

       5. Заступникам директора Некраш Тетяні та Цибульській Ірині провести 
заходи щодо зміни найменування закладу: вивіска, сайт, оформлення 
документів про освіту. 

6. Забезпечити ведення документації закладу освіти відповідно до  вимог 
чинного законодавства. 
      7. Вчителям  внести відповідні зміни найменування закладу освіти у 
документи відповідно до своїх функціональних обов’язків. 
      8.  Бланк закладу освіти змінити та оформити за зразком: 
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9. Довести наказ до відома всіх працівників закладу. 

10.Назаренку Максиму, інженеру-електроніку, розмістити даний наказ на 
сторінці закладу. 

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                  Анатолій КОСОВСЬКИЙ 

Ознайомлені: 

___________Альона ШИНДИР 

___________Людмила САБАРДАК 

___________Ірина ЦИБУЛЬСЬКА 

___________Тетяна НЕКРАШ 

___________Максим НАЗАРЕНКО 


