
Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення Харківської обласної ради  

«Про перейменування ХАРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-

ІНТЕРНАТУ «ЛІЦЕЙ МІЛІЦІЇ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

 

Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

Прийняття рішення про перейменування ХАРКІВСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ «ЛІЦЕЙ МІЛІЦІЇ» ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ сприятиме приведенню назви навчального закладу у 

відповідність з вимогами чинного законодавства України. 

 

2. Мета і завдання прийняття рішення  

Метою прийняття рішення є приведення назви навчального закладу у 

відповідність із набранням 7 листопада 2015 року чинності Закону України «Про 

національну поліцію» та припиненням дії Закону України «Про міліцію».  

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення  

Перейменування ХАРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-

ІНТЕРНАТУ «ЛІЦЕЙ МІЛІЦІЇ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ “ЛІЦЕЙ ПРАВООХОРОНЕЦЬ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

сприятиме впорядкуванню назви навчального закладу інтернатного типу 

обласного підпорядкування.  

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання  

Цей проект рішення ґрунтується на нормах законів України «Про місцеве 

самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Господарського 

та Цивільного кодексів України, Положення по загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

року № 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 року 

№ 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2004 року за 

№ 248/8847, рішення Харківської обласної ради від 10 липня 2014 року                 

№ 1008-VI «Про затвердження положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, 

закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

обласного значення». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація даного проекту рішення не передбачає залучення коштів 

державного та обласного бюджетів і коштів інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 
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6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення 

Прийняття рішення буде сприяти приведенню назви навчального закладу у 

відповідність з вимогами чинного законодавства України. 

 

 

Директор Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                       А.В. Бабічев 

 

 

 


