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Н А К А З 

від 13.09.2021р.                                                                           № 54АГ 

 Про перейменування Нововолинського 

наукового ліцею-інтернату  

Волинської обласної ради 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі 

ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», враховуючи 

висновки постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, 

культури та мови, національного і духовного розвитку від 17 серпня 2021 року 

№9/12. 

 

На виконання рішення Волинської обласної ради «Про перейменування 

Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради» від 

19.08.2021р. №7/20, - 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перейменувати Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради   в   Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради. 

2. До 01.10.2021р. провести всі необхідні заходи щодо державної реєстрації 

змін у назві навчального закладу у відповідних державних органах: 

-   підготувати статут у новій редакції (відповідальний – Міщук Т.М. ) ; 

- провести перереєстрацію  закладу в органах державної реєстрації 

(відповідальний – Хільковець І.П.); 

- внести відповідні зміни в колективний договір (відповідальний –        

Бойко О.С.) ; 

- вжити заходів щодо виготовлення нових печаток, штампа, електронних 

ключів,  вивісок навчального закладу. 

3. Головному бухгалтеру Гергель Н.М. повідомити органи державної влади, 

місцевого самоврядування, ДКСУ, господарюючі суб’єкти про зміну назви   

Нововолинського наукового ліцей-інтернату Волинської обласної ради. 

4.Старшому інспектору відділу кадрів Богун О.С. відповідно до норм 

трудового законодавства внести відповідні записи в трудові книжки працівників. 
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5. Встановити, що Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної 

ради є правонаступником Нововолинського наукового ліцей-інтернату 

Волинської обласної ради та відповідає по всіх його зобов’язаннях. 

6. Наказ довести до відома працівників та учасників освітнього процесу 

ліцею. 

7. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         Інна Хільковець 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Міщук Т.М.  ________________________ 

Богун О.С. _______________________ 

Гергель Н.М._____________________ 

Бойко О.С. _______________________ 

 


