
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

.02.2021                                                                                        № 8- /VІIІ

Про зміну засновника майна та 
затвердження Статуту закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ  с. Пастирське
Тернівської сільської ради 
Черкаської області у новій редакції

Відповідно  до  статей  59,  60  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  статті  29  Закону  України  «Про  державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України
«Про освіту» від 05.09.2017 р.  № 2145-VІІІ,  рішення Тернівської сільської
ради Смілянського району Черкаської області» № 4-6/VІІІ від 21.12.2020 р.
«Про прийняття будівель  із  цілісними майновими комплексами зі  спільної
власності  територіальної  громади  села  Пастирське  Смілянського  району  у
комунальну  власність  Тернівської  сільської  ради  Черкаської  області»,
сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Виступити засновником юридичної особи Пастирська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області.

2. Змінити  назву  Пастирська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів
Смілянської  районної  ради  Черкаської  області  на  Заклад  загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів с. Пастирське Тернівської сільської ради.

3. Затвердити Статут Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с.
Пастирське Тернівської сільської ради у новій редакції (додається).

4. Перевести,  в порядку до статті  32 КЗпП України, директора закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  с.  Пастирське  Тернівської
сільської ради ДАХНО Світлану Василівну на підставі поданої заяви. 

5. Доручити провести державну реєстрацію до Статуту та внести зміни до
Єдиного  державного  реєстратора  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-



підприємців та громадських формувань, в. о. начальника відділу освіти,
культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради Ляшенко І.М.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  регламенту,  депутатської  етики,  забезпечення  законності,
запобігання  корупції,  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Сільський голова                                                                        Ю.І. Кривда
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