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проєкт 

РІШЕННЯ 
 

_______ 2021 року         м. Липовець                    ___ сесія 8 скликання 

 

Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

села Лукашова Липовецького району «Пролісок» та затвердження Статуту 

у новій редакції 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1,2,5 статті 60 , частини 

10 розділу V. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону 

України «Про дошкільну освіту», частини 4 статті 57 Господарського кодексу 

України, рішення 5 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 14 січня 2021 

року № 88 «Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

дошкільних навчальних закладів Липовецької міської ради», враховуючи 

клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської 

ради від 16 січня 2021року № 6, висновок постійної комісії міської ради з 

гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Комунальний заклад «Дитячий дошкільний заклад 

села Лукашова Липовецького району «Пролісок» на Лукашівський заклад 

дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області.   

2. Затвердити Статут Лукашівського закладу дошкільної освіти 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області  у новій 

редакції згідно з додатком. 

3. Доручити керівнику Лукашівського закладу дошкільної освіти 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області Цвях Інні 

Станіславівні здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань (голова постійної комісії Віктор 

ДОРОШЕНКО ). 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО 

Виконавець: 

Начальник управління освіти, культури, 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


молоді та спорту               Леся БІЛОЗЕРОВА 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови      Ольга ФОМІНА 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності     Алла БАБИЧ  

Начальник організаційного відділу    Інна РЯБОКОНЬ 

Голова постійної комісії      Віктор ДОРОШЕНКО 

 



 
  Затверджено  

Рішення __ сесії міської 

ради 8 скликання від 

________ 2021 року №_____ 

  

  

 

СТАТУТ 

ЛУКАШІВСЬКОГО 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ЛИПОВЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 

 

2021  


