
 

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26.06.2018                                          Михайлівка                                      № 7 - 11/VІІ 

 

Про зміну засновника, 

перейменування та затвердження 

Статутів закладів дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради 

Кам`янського району Черкаської 

області в новій редакції  

  

Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту»,  статей 19, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців», частини 2 статті 87 Цивільного кодексу 

України, Господарського Кодексу України, Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту 

дошкільного навчального закладу», рішення Михайлівської сільської ради   

№23-1/VII від 20.09.2017 року «Про добровільне об’єднання громадян», рішення 

Ребедайлівської сільської ради № 23-1/VII від 20.09.2017 року «Про добровільне 

об’єднання громадян» та рішення Ревівської сільської ради № 27-1/VII «Про 

добровільне об’єднання громадян», рішення Михайлівської сільської ради     

№1-5/VII «Про реорганізацію Ребедайлівської сільської ради та Ревівської 

сільської ради шляхом приєднання до Михайлівської сільської ради», сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Змінити засновника дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» 

Ребедайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області шляхом 

виключення засновника – Ребедайлівську сільську раду (ЄДРПОУ 34176467) та 

включення Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 34176446) засновником. 

          2. Змінити засновника дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Ревівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області шляхом 

виключення засновника – Ревівську сільську раду (ЄДРПОУ 26535721) та 

включення Михайлівської сільської ради ( ЄДРПОУ 34176446 ) засновником. 

 

          3. Змінити назви «дошкільний навчальний заклад» на «заклад дошкільної 

освіти (дитячий садок)» та викласти їх в наступній редакції: 



 Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Барвінок» Михайлівської 

сільської ради Кам`янського району Черкаської області; 

          Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок» Михайлівської 

сільської ради Кам`янського району Черкаської області; 

          Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» Михайлівської 

сільської ради Кам`янського району Черкаської області. 

          4. Затвердити Статут Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Барвінок» Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області в новій редакції згідно з додатком 1. 

          5. Затвердити Статут Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Дзвіночок» Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області в новій редакції згідно з додатком 2. 

          6. Затвердити Статут Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Сонечко» Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області в новій редакції згідно з додатком 3. 

          7. Уповноважити начальника відділу освіти, охорони здоров`я, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації Статутів закладів дошкільної освіти (дитячих 

садків) Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області у 

порядку та строки передбачені чинним законодавством України. 

          8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради та постійну комісію з соціально-гуманітарних 

питань, культури та спорту. 

 

         Сільський голова                                                              В. Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 


