
ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ В М. КОСТОПІЛЬ  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

НАКАЗ 

 

від  05.07.21р.                                                                                 №  
 

Про зміну типу та перейменування 

закладу освіти 

 

 

На виконання Рішення Рівненської обласної ради від 02 червня 2021 року № 176 

«Про зміну типу та перейменування комунального закладу «Костопільський 

ліцей-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради», 

змінено тип та перейменовано комунальний заклад «Костопільський ліцей-

інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 

Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради. Статут 

закладу, викладений у новій редакції, зареєстрований в порядку, встановленому 

чинним законодавством (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата та номер 

запису: 01.07.2021, 1005981070009000280, номер, дата та час формування 

виписки: 539009902694, 05.07.2021 10:15:36). З метою здійснення дій, 

передбачених законодавством, необхідних для забезпечення діяльності закладу 

освіти та дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Перейменувати комунальний заклад «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 

Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради. 

 

2. Заступнику директора Таргоній Д.М.: 

 

2.1. Довести до відома всіх учасників освітнього процесу про зміну 

назви закладу освіти. 

2.2. Забезпечити внесення змін до підписання учнівських зошитів. 

 

3. Відповідальним особам за ведення ділової документації закладу освіти, 

починаючи від 05.07.2021 року: 

 

3.1. Забезпечити ведення документації закладу освіти відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

                                        

3.2. Бланк закладу освіти змінити та оформити за зразком: 



                                                              
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ В М. КОСТОПІЛЬ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, 

вул. Д.Галицького, 7,  факс (03657) 2-19-58, тел. 2-10-80 

licejkostopil@ukr.net 26009837 

 

4. Головному бухгалтеру Гвоздецькій С.І. забезпечити внесення змін до 

оформлення бланків фінансової документації закладу освіти відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

5. Інспектору з кадрів Мельник М.І.: 

 

5.1. Внести записи до трудових книжок працівників ліцею про зміну    

назви закладу освіти відповідно до Інструкції про ведення трудових 

книжок. 

5.2. Здійснити зміни у підписі титульних сторінок усієї документації  

закладу освіти. 

 

6. Розмістити даний наказ на сайті закладу освіти. 

                                                                            До 07.07.2021, Басюк М.П. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею                                                                       Захожий С.Б. 

mailto:licejkostopil@ukr.net

