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Про внесення змін до Статуту Летичівського 

Центру творчості дітей та юнацтва 

Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області 

 

     Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну 

освіту", Положення про позашкільний навчальний заклад,  Летичівська 

селищна рада: 

                                          

В И Р І Ш И Л А: 

   1.  Внести зміни до Статуту закладу позашкільної освіти Центр творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної ради. 

    1.1.  У тексті Статуту: 

слова "позашкільний навчально-виховний заклад" та "позашкільна установа"  в 

усіх відмінках замінити  словами "заклад позашкільної освіти"  у відповідному 

відмінку; 

слова "навчально - виховний процес" в усіх відмінках замінити словами  

"освітній процес" у відповідному відмінку"; 

слова "засновник (власник)" в усіх відмінках замінити словами "засновник 

(засновники)"; 

слова "надання освітніх послуг"  замінити словами " провадження освітньої 

діяльності". 

    1.2.  Пункт 1.6. доповнити підпунктами 12, 13: 

«12)   розвиток і впровадження інформаційно - комунікаційних технологій»; 

«13)   здійснення дистанційної форми навчання». 

     1.3.  Пункти 10.8.,14.1. викласти в новій редакції: 



   «10.8.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі 

позашкільної освіти визначається законодавством, нормативно - правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

влади, яким підпорядковується ЗПО Центр творчості дітей та юнацтва. За 

рішенням засновника бухгалтерський облік та фінансову звітність 

Летичівський Центр творчості дітей та юнацтва проводить самостійно через 

бухгалтерію закладу позашкільної освіти ЦТДЮ»; 

   «14.1.  Заклад позашкільної освіти Летичівський Центр творчості дітей та 

юнацтва є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки  в органах 

державного казначейства і служби України та в установах банків, має  кутовий 

штамп, печатку та бланки зі своєю назвою (найменуванням),  ідентифікаційний 

код». 

    2.  Доручити директору Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва 

Черняховичу В.К. здійснити реєстрацію змін та доповнень до установчих 

документів у місячний термін. 

    3.  Виконавчому комітету Летичівської селищної ради привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства України  та Статуту закладу 

позашкільної освіти організаційні та фінансові відносини з  навчальним 

закладом у місячний термін. 

    4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально - 

економічного розвитку ( голова комісії Самолюк М.М.) та постійну комісію  з  

питань  охорони здоров"я, освіти, культури, молоді, фізичної культури та 

спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                     Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

   

 


