
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LVІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 липня  2019 року                                                               №1005 - VIІ       
 

 

Про затвердження Статуту  

Слобожанського ЗДО № 4 

             

Керуючись ст. 17, п. 30 ч. 1 ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту», 

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, у відповідності до рішення LVI сесії VII 

скликання Комсомольської селищної ради від 27.06.2019р. № 997-VII «Про прийняття майна 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївської районної ради до 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради», на 

виконання функцій засновника Слобожанського ЗДО № 4 та з метою впорядкування роботи 

Слобожанського ЗДО № 4 Комсомольська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до рішення LVI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради 

від 27.06.2019р. № 997-VII «Про прийняття майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста Зміївської районної ради до комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради»: 

1.1.  пункт 4 указаного рішення викласти в такій редакції: 

«4. Створити юридичну особу Слобожанський комунальний заклад дошкільної освіти 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області (скорочена назва – 

Слобожанський ЗДО № 4)»; 

1.2. підпункт 5.2 пункту 5 указаного рішення в такій редакції: 

«5.2. Забезпечити розробку Статуту Слобожанського ЗДО № 4 та подання його на 

затвердження сесії Комсомольської селищної ради»; 

1.3. підпункт 5.5 пункту 5 указаного рішення виключити. 

 

2. Затвердити Статут Слобожанського комунального закладу дошкільної освіти 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області (скорочена назва – 

Слобожанський ЗДО № 4) у редакції, що додається. 

 

3. Комсомольському селищному голові Діхтярю Д.М. забезпечити подання затвердженого 

Статуту ЗДО № 4 на державну реєстрацію. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію – мандатну, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку (голова комісії - Євченко Є.В.). 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М. Діхтяр 


