
 
                           

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                        

4 сесія                                  VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

29 січня 2021 року                                                                               № 4-___/VІІІ 

 
Про зміну засновника, найменування 

та затвердження в новій редакції  

статуту Дубіївської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів 

 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статей 26, 59, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», рішення Черкаської ради від 11.12.2020р. № 2-

18/VIII, рішення Руськополянської сільської ради від 15.12.2020р. № 2-25/VIII, 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити засновника Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів 

Черкаської районної ради Черкаської області,  адреса: вул. Б. Хмельницького, 1 

с. Дубіївка (код ЄДРПОУ 24354760) шляхом виключення зі складу засновників 

Черкаської районної ради (код ЄДРПОУ 25659510) та включення 

Руськополянської сільської ради  (ЄДРПОУ 26357573) до складу засновників. 

2. Змінити найменування з «Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів Черкаської районної ради Черкаської області» на «Дубіївський заклад 

загальної середньої освіти  І- ІІІ ступенів» Руськополянської сільської ради. 

Скорочене найменування закладу освіти: Дубіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

3. Затвердити в новій редакції Статут Дубіївського закладу загальної 

середньої освіти  І- ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради. 

4. Змінити орган управління загальноосвітньої школи з відділу освіти 

Черкаської районної державної адміністрації на відділ освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

 5. Уповноважити  директора закладу загальної середньої освіти 

Руськополянської сільської ради здійснити дії, необхідні для державної 



реєстрації змін до відомостей про юридичні особи закладів загальної середньої 

освіти Руськополянської сільської ради. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та молодіжної політики  і з питань прав людини, законності, 

правопорядку, протидії корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

  

        Сільський голова                                   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


