
                                                                     
                                                                                                                              

 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                       
                             сесія
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)
           .2021                                           №

Про зміну назв та затвердження
нової редакції статутів закладів освіти
Воскресенської селищної ради 

   Відповідно до ст. 26, ст 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись постановою Верховної  Ради України від  17 липня 2020
року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»,  на виконання частини
другої статті 8 Закону України «Про освіту» № 651/ХIV, згідно з підпунктом
13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з метою
приведення   установчих  документів  закладів  освіти  у  відповідність  із
вищезазначеними законодавчими актами, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Змінити назви закладів освіти Воскресенської селищної ради: 

- Воскресенська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської
селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
(код ЄДРПОУ 26086714) на Воскресенський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради Миколаївської області, змінивши
юридичну адресу закладу: 57210, Миколаївська область,  Миколаївський район,
смт. Воскресенське,  вул Горького,66;

- Калинівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської
селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області(код  ЄДРПОУ
26086766)  на  Калинівський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши  юридичну
адресу  закладу:  57212,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с. Калинівка, вул Соборна,15;



- Пересадівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської
селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (код  ЄДРПОУ
26086878)  на Пересадівський заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши  юридичну
адресу  закладу:  57220,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с. Пересадівка, вул Шевченка,160;

- Калинівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (код ЄДРПОУ
38071167)  на  Калинівський  заклад  дошкільної  освіти  «Сонечко»
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши  юридичну
адресу  закладу:  57212,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с. Калинівка, вул Свободи,109;

- Воскресенський дошкільний навчальний заклад «Сонечко (код ЄДРПОУ
37895265)  на  Воскресенський заклад  дошкільної  освіти  «Сонечко»
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши  юридичну
адресу  закладу:  57210,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул Соборна, 45;

- Горохівський дошкільний навчальний заклад «Вишенька» (код ЄДРПОУ
37895270)  на  Горохівський заклад  дошкільної  освіти  «Вишенька»
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши  юридичну
адресу  закладу:  57210,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
селище Горохівка, вул 9-Травня,15;

- Пересадівський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) «Колосок» (код
ЄДРПОУ  37748145)  на  Пересадівський заклад  дошкільної  освіти  (ясла-сад)
«Колосок»  Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області,  змінивши
юридичну адресу закладу: 57220, Миколаївська область,  Миколаївський район,
с. Пересадівка, вул. Михайла Грушевського, 144.

2. Привести юридичні адреси закладів освіти Воскресенської селищної ради
Миколаївської  області  у  відповідність  до  адміністративно-територіального
устрою, а саме:

- Михайло-Ларинський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 26086816),
юридична  адреса:  57222,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с. Михайло-Ларине,  вул. Шкільна,30;

- Грейгівський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 26086737),
юридична  адреса:  57223,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
селище Грейгове,  вул. Гвардійської дивізії,3;

- Степівська гімназія Воскресенської селищної ради Миколаївської області
(код  ЄДРПОУ  26086594),  юридична  адреса:  57223,  Миколаївська  область,
Миколаївський район, с.Степове, вул.Космонавтів,23;

- Червонянська  гімназія  Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської
області  (код  ЄДРПОУ  26086697),  юридична  адреса:  57226,  Миколаївська
область, Миколаївський район, с. Червоне, вул. Шкільна, 27;

- Грейгівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Веселка»
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 37748098),



юридична  адреса:  57223,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
селище Грейгове,  вул. Івана Богуна №70;

- Червонянський  заклад  дошкільної  освіти  «Зірочка»  Воскресенської
селищної  ради  Миколаївської  області  (код  ЄДРПОУ  38071099),  юридична
адреса:  57223,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с.Червоне,  вул. Миколи Вінрановського, 25;

- Михайло-Ларинський  заклад  дошкільної  освіти  «Джерельце»
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 38071130),
юридична  адреса:  57222,  Миколаївська  область,  Миколаївський  район,
с. Михайло-Ларине,  вул. Шкільна №29.

3. Змінити в закладах освіти відомості про засновника в частині юридичної
адреси.

4. Затвердити  нову  редакцію  статутів  закладів  освіти  Воскресенської
селищної ради Миколаївської області: 

1)  Степівської   гімназії  Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської
області (додається).

2)  Червонянської  гімназії  Воскресенської  селищної ради Миколаївської
області (додається).

3)  Грейгівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається).

4) Михайло-Ларинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається). 

5)  Калинівського закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається).

 6)  Пересадівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається). 

7)  Воскресенської  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається). 

8)  Червонянського закладу дошкільної освіти «Зірочка»  Воскресенської
селищної ради Миколаївської області (додається).

9)  Грейгівського закладу  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Веселка»
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається).

 10)  Михайло-Ларинського  закладу  дошкільної  освіти  «Джерельце»
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається).
         11) Калинівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Воскресенської
селищної ради Миколаївської області (додається).
         12) Воскресенського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Воскресенської
селищної ради Миколаївської області (додається).
         13) Горохівського закладу дошкільної освіти «Вишенька» Воскресенської
селищної ради Миколаївської області (додається).
          14) Пересадівського закладу дошкільної освіти (ясла-сад) «Вишенька»
Воскресенської селищної ради Миколаївської області (додається).

5. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскроесенської
селищної ради Наталії ФІЛЬТАНОВИЧ:



  1) Забезпечити державну реєстрацію в установленому порядку змін до
відомостей про юридичну особу, змін до установчих документів закладів освіти
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївської  області  та  внесення  змін   до
бланків, штампів, печаток, вивісок. 

2)   Фінансове  забезпечення  здійснювати  в  межах  передбачених
асигнувань  по  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської
селищної ради Миколаївської області.

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

   

   Секретар селищної ради                                                  Тетяна БІЛОЗОР
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