
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

29.09.2022                                                 м. Житомир                                        № 01-07/291 

 

Про перейменування загальноосвітньої 

 школи І – ІІІ ступенів № 8 м. Житомира 

 

       Відповідно до статті  26, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» № 280/97-ВР, керуючись рішенням Житомирської міської ради 

від 02.09.2022 року № 557 «Про зміну найменування закладів загальної середньої освіти 

Житомирської міської територіальної громади», на виконання наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 13.09.2022 року № 181 «Про затвердження у новій редакції 

статутів закладів загальної середньої освіти» , наказу по школі від 20.09.2022 року № 01-

07/264 «Про перейменування загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 м. Житомира» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Змінити з 30.09.2022 року найменування закладу загальної середньої освіти: 

із загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 міста Житомира 

на Ліцей № 8 міста Житомира. 

(скорочена назва: Ліцей № 8 м. Житомира) 

2. Класним керівникам 1 – 11 класів: 

2.1.Провести всі необхідні заходи щодо змін у назві навчального закладу у 

відповідних документах (класний журнал, особові справи учнів) 

3. Секретарю школи Степаненко В.М.: 

3.1. Внести записи до трудових книжок працівників ліцею про зміну назви 

навчального закладу відповідно до Інструкції про ведення трудових книжок. 

3.2. Здійснити зміни у підписі титульних сторінок усієї документації закладу освіти. 

3.3. При оформленні офіційних документів та наданні інформацій різного типу 

враховувати зміну назви закладу. 

3.4. Бланк закладу освіти змінити та оформити за зразком . 

                                                                                                                       Додаток 

4. Головному бухгалтеру Хоменко О.А.: 

4.1. Врахувати зміни у назві навчального закладу при оформленні фінансових 

документів. 

5. Відповідальній за ведення сайту Ярмоліцькій Н.Ю. розмістити даний наказ та Статут 

Ліцею № 8 м Житомира  в новій редакції на сайті навчального закладу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                          Наталія ЛАВРИНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК  

А) ДЛЯ ЛИСТІВ. ДОВІДОК 

 
УКРАЇНА  

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Ліцей № 8 міста Житомира 
Ідентифікаційний код 22059011 

10001, м. Житомир, Майдан Згоди, 5, тел. 41-46-14, 36-23-91 

 

_____________ №  ______ 

на __________ від _______ 

 

 

 

 

 

 

Б) Для наказів 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛІЦЕЙ № 8 МІСТА ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

__.__.2022                                                 м. Житомир                                        № __________ 

 

 
 


