
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                        ХХVIІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 
Від 21.09.2017 року        № 506-VII 

             

Про затвердження Статуту 

Слобожанського ДНЗ № 1 та 

внесення змін до відомостей ЄДРПОУ 

 

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

Україні», п. 6 ст. 18 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, на виконання функцій засновника 

Слобожанського ДНЗ № 1 та з метою впорядкування роботи Слобожанського ДНЗ № 1 

Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Статут Слобожанського ДНЗ № 1 у новій редакції (додається). 

 

2. Змінити відомості, які вносяться до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, стосовно Слобожанського ДНЗ № 1: 

2.1. Змінити назву з «Комсомольський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області (скорочене 

найменування – Дошкільний навчальний заклад № 1 смт Комсомольське Зміївського 

району)» на «Комунальний заклад Слобожанський  дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №1 Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області  

(скорочене найменування – Слобожанський ДНЗ № 1)»; 

2.2. Змінити юридичну адресу Слобожанського ДНЗ № 1 з «63460, Харківська обл., 

Зміївський район, селище міського типу Комсомольське, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 11» на 

«63460, Харківська обл., Зміївський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця 

Ярослава Мудрого, будинок 11»; 

2.3. Змінити юридичну адресу засновника Слобожанського ДНЗ № 1 Комсомольської 

селищної ради з «63460, Харківська обл., Зміївський район, селище міського типу 

Комсомольське, вулиця Комсомольська, будинок 7» на «63460, Харківська обл., Зміївський 

район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Миру, будинок 7». 

 

3. Завідувачу Слобожанського ДНЗ № 1 Дерега І.В.  забезпечити реєстрацію Статуту 

Слобожанського ДНЗ № 1 (у новій редакції, яка додається до цього рішення) та внесення до 

єдиного державного реєстру змін, передбачених цим рішенням. 

 

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

депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку (голова комісії - Кишинський 

В.М.). 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М. Діхтяр 

 


