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Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

На підставі статті 90 Цивільного кодексу України, законів України «Про 
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», статей 4, 6 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», рішення обласної ради від 04 березня 
1999 року № 23/5-116 «Про делегування повноважень Донецької обласної ради 
Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та 
про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад, 
що знаходяться в управлінні обласної ради» (із змінами), розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 16 липня 2007 року № 431 «Про здійснення 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради» (із змінами), голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 11 квітня 2016 року № 278 «Про затвердження Переліку структурних 
підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні 
обласної ради» (із змінами):

1. Перейменувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ».

2. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:
1) розпорядження голови облдержадміністрації від 21 січня 2004 року 

№ 21 «Про затвердження Статуту комунального закладу освіти «Маріупольське 
медичне училище»;

2) розпорядження голови облдержадміністрації від 15 липня 2005 року 
№ 255 «Про внесення змін до Статуту Маріупольського медичного училища;

3) розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2017 року № 65 «Про

йменування МАРІУПОЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧШЇИЩА».
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