
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
(восьме скликання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 
08 липня 2022 року   м. Рівне     № 2124 
 
 
Про реорганізацію Рівненської  
загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 4  
Рівненської міської ради 
 
 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтею 25 Закону України "Про освіту", статтею 37 
Закону України "Про повну загальну середню освіту", відповідно до статей 104, 
105, 106, 107 Цивільного кодексу України, Положення про управління освіти в 
новій редакції, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 21.06.2018 
№ 4626, з метою оптимізації мережі закладів освіти Рівненської міської 
територіальної громади Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Рівненську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 4 
Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ – 22561762) шляхом приєднання до 
Рівненського академічного ліцею "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської 
міської ради (код ЄДРПОУ – 33408716). 

2. Вважати Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії 
Котовської Рівненської міської ради правонаступником майна, прав та 
обов’язків Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Рівненської 
міської ради. 

3. Встановити порядок та строк заявлення вимог кредиторів – два місяці з 
дня внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом 
приєднання на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України. 

4. Управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 
(Богдан Турович): 

1) утворити комісію з реорганізації Рівненської загальноосвітньої школи  
І–ІІІ ступенів № 4 Рівненської міської ради шляхом приєднання до 
Рівненського академічного ліцею "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської 
міської ради; 
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2) подати на затвердження Рівненської міської ради передавальний акт 
щодо реорганізації закладу; 

3) затвердити статут Рівненського академічного ліцею "Престиж" імені 
Лілії Котовської Рівненської міської ради в новій редакції та забезпечити 
подання документів, необхідних для на здійснення всіх реєстраційних 
процедур. 

5. Директору Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 
Рівненської міської ради повідомити працівників про істотні зміни умов праці 
та можливе вивільнення у зв’язку з реорганізацією відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

6. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 
питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, 
спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, 
захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого 
самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики, постійній 
комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, 
секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови 
Марині Кузмічовій, а організацію його виконання – начальнику Управління 
освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Богдану Туровичу. 
 
 
 
Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 


