
 

 

 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 
м. Полтава 

02.01.2019 р.                                                               № 1    

    

 

Про організаційні заходи щодо  

зміни типів та назв закладів загальної 

середньої освіти м. Полтава  

 

 

З метою приведення у відповідність типів та назв закладів загальної середньої 

освіти до вимог ст.25 Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України «Про 

загальну середню освіту», керуючись, ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Управлінню освіти, керівникам закладів загальної середньої освіти № 6, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 31, 32, 33, 35, спеціального закладу загальної середньої освіти 

№ 39,  вечірньої (змінної) школи № 1 розпочати роботу щодо зміни типів та назв 

закладів загальної середньої освіти згідно із додатком до 01.08.2020 року. 

1.1.  Керівникам закладів загальної середньої освіти № 6, 13, 14, 16, 17, 21, 31, 

32, 33 повідомити працівників про зміну істотних умов праці (за погодженням з 

профспілковим комітетом або радою трудового колективу) в установлені терміни (з 

дати прийняття рішення сесії Полтавської міської ради) та відповідно до чинного 

законодавства.  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти № 7, 8, 12, 25 з метою зміни 

типу закладу на заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (гімназія), не 

здійснювати набір до 10-х класів, починаючи із 01.09.2020 р. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти № 2, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38: 

3.1.  Розпочати роботу щодо набору до 10-х класів 2020-2021 навчального року 

при наповнюваності не менше 25 учнів та з урахуванням профілізації старшої школи 

не менше 3-х класів на паралелі. 



3.2. За умови невиконання вимог пункту 3.1 наказу здійснити заходи щодо 

зміни типу закладу на заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (гімназія) до 

01.08.2023 р. 

4. Керівнику Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний 

ліцей № 1 ім. І.П.Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» 

здійснити  зміну типу та назви закладу на заклад загальної середньої освіти                        

ІІІ ступеня (ліцей) до 01.08.2023 року. 

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, багатопрофільного ліцею № 1, спеціального закладу загальної середньої 

освіти № 39,  вечірньої (змінної) школи № 1  під час здійснення заходів щодо зміни 

типів і назв закладів провести широку роз’яснювальну роботу з громадськістю з 

цього питання.  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління освіти    Юрій МАТВІЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Кирилюк  609557                                                                  

Оксана Кісільова 



       
Додаток  

                                                                           до наказу управління освіти  

від 02.01.2019 р. № 1 

 

Заклади загальної середньої освіти м. Полтава,  

у яких змінюється тип та назва з 01.08.2020 року 

 
№ Діюча назва та тип закладу 

загальної середньої освіти 

Назва та тип закладу загальної 

середньої освіти 

1. 

 

Комунальний заклад «Полтавська гімназія 

№ 6 Полтавської міської ради Полтавської 

області» 

Ліцей № 6 «Лідер» Полтавської міської 

ради 

2. Полтавська гімназія № 13 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

Ліцей № 13 «Успіх» Полтавської 

міської ради 
3. Комунальний заклад «Полтавська гімназія 

«Здоров’я» № 14 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

Ліцей № 14 «Здоров'я» Полтавської 

міської ради 

4. Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 

Полтавської міської ради Полтавської 

області» 

Гімназія № 15 Полтавської міської ради  

5. Полтавський навчально-виховний комплекс 

(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради 

Полтавської області  

Ліцей № 16 Полтавської міської ради  

6. Полтавська гімназія № 17 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

Ліцей № 17 «Інтелект» Полтавської 

міської ради 
7. Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 18 Полтавської міської ради 

Полтавської області 

Гімназія № 18 Полтавської міської ради  

8. Полтавська гімназія № 21 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

Ліцей № 21 «Надворсклянський»  

Полтавської міської ради 
9. Полтавська гімназія № 31 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

Ліцей № 31 «Еврика» Полтавської 

міської ради 

10.  Комунальний заклад «Полтавська гімназія 

№ 32 Полтавської міської ради Полтавської 

області»  

Ліцей № 32 «Європейський» 

Полтавської міської ради 

11. Полтавська гімназія № 33 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

Ліцей № 33 «Тріумф» Полтавської 

міської ради 

12. Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 

Полтавської міської ради Полтавської 

області» 

Гімназія № 35 Полтавської міської ради 

13. Полтавська спеціальна загальноосвітня 

школа № 39 Полтавської міської ради 

Полтавської області 

Полтавська спеціальна школа № 39 

Полтавської міської ради 

14. Комунальний заклад «Полтавська вечірня 

(змінна) школа №1 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

Ліцей № 47 Полтавської міської ради 

 

Начальник управління освіти    Юрій МАТВІЄНКО 
 

Марина Кирилюк 609557 

Оксана Кісільова 


