
                                                                                                     ПРОЄКТ  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    №  

м. Краматорськ 

 
Про попередній розгляд проєкту рішення 

міської ради «Про внесення змін до 

рішення Краматорської міської ради від 

29.08.2019 № 58/VII-439 «Про зміну 

назви   Краматорської   загальноосвітньої    
школи І-ІІІ ступенів № 35 з профільним навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської 

ради Донецької області на назву Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської 
ради Донецької області та затвердження його статуту в новій редакції» 

 
 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Краматорської міської ради від 29.08.2019 №58/VII-439 «Про зміну назви Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 з профільним навчанням імені В.М. Шеймана 

Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей № 35 імені Валентина 

Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту в 

новій редакції», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 

В И Р І Ш И В : 

Схвалити та внести на розгляд Краматорської міської ради проєкт «Про внесення змін 

до рішення Краматорської міської ради від 29.08.2019 №58/VII-439 «Про зміну назви 

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 з профільним навчанням імені 

В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей № 35 імені 

Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його 

статуту в новій редакції» (додається). 
 
 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 



 

 
 

Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

від № 

м. Краматорськ 

 
Про внесення змін до рішення 

Краматорської міської ради від 

29.08.2019 № 58/VII-439 «Про зміну 

назви Краматорської   загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  № 35  з профільним 
навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей 

№ 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та 

затвердження його статуту в новій редакції» 
 

Враховуючи звернення громадянки Кочової С.В. від 22.10.2021 № КО – 4063-1-8 «Про 

внесення змін до статуту Ліцей №35 імені Валентина Шеймана», відповідно до Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою 

приведення у відповідність до законодавства України установчих документів закладу, 

керуючись ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до рішення Краматорської міської ради від 29.08.2019 № 58/VII-439 «Про 

зміну назви Краматорської   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 35  з профільним навчанням 

імені В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей № 35 

імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та затвердження 

його статуту в новій редакції», а саме виключити п. 5.5 розділу V «Виховний процес» із 

Статуту Ліцею № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької 

області.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 

 
 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 


