
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 170 
 

12 лютого 2021 року м. Липовець 9 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 22 січня 

2021 року № 114 «Про перейменування закладу «Навчально-виховний 

комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ 

Липовецького району Вінницької області 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 загальну середню освіту», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», частини 4 статті 57 Господарського кодексу 

України, враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту 

Липовецької міської ради від 10 лютого 2021року № 70, висновок постійної 

комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Унести до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 22 січня 

2021 року № 114 «Про перейменування закладу «Навчально-виховний 

комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району 

Вінницької області та затвердження Статуту у новій редакції» такі зміни: 

1) пункт 1 викласти у такій редакції: 

«Перейменувати заклад «Навчально-виховний комплекс: Росошанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району Вінницької області на 

заклад «Росошанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області»; 

2) пункт 2 викласти у такій редакції: 

«Затвердити Статут закладу «Росошанський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» у новій 
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редакції згідно з додатком»; 

3) пункт 3 викласти у такій редакції: 

«Доручити директору закладу «Росошанський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» Дорошенку 

Віктору Анатолійовичу здійснити всі організаційно-правові заходи щодо 

державної реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства 

України». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор 

ДОРОШЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 


