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Про перейменування відділу 

освіти,  культури,   молоді та 

спорту      Воскресенської  

селищної ради та    затвердження 

затвердження Положення  про 

відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Воскресенської 

селищної ради Миколаївської 

області в новій редакції  

  

Відповідно до  статей 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи постанову Верховної ради України 

від 17.07.2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», з метою 

приведення у відповідність до положень Закону України від 17.11.2020 року 

№ 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування районних державних адміністрацій», з метою приведення 

назви  відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної 

ради до назви району та назви селищної ради,  враховуючи висновок 

постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту, селищна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області (код ЄДРПОУ 41336987) на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради Миколаївської області, змінити 

місцезнаходження юридичної особи: 57210, Миколаївська область, 

Миколаївський район, смт. Воскресенське, вул. Соборна, 86. 

2. Змінити відомості про засновника в частині юридичної адреси. 
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3. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради Миколаївської області в новій редакції, 

що додається 

4.  Доручити начальнику відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради Миколаївської області Наталії 

ФІЛЬТАНОВИЧ вжити заходів щодо державної реєстрації змін до 

установчих документів в порядку, затвердженому чинним 

законодавством України. 

5. Визначити, що дане рішення, набирає чинності з дня внесення змін про 

юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. (голова 

комісії  Ольга СИВОПЛЯС ) 

 

 

 

 

 

 Секретар селищної ради                                                      Тетяна БІЛОЗОР 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. (голова комісії  Ольга СИВОПЛЯС )

