
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто першої  сесії 

 

30.07.2020 р.                                  Летичів                                                          №  8  

 

   

 

Про внесення змін до Статуту 

Летичівського ясла-садка №4 

«Дзвіночок»   

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про освіту»; Закону України «Про дошкільну освіту», 

Положення про дошкільний навчальний заклад, Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Статуту Летичівського ясла-садка №4 «Дзвіночок». 

    1.1. У  тексті Статуту: 

слова "дошкільний навчальний заклад" в усіх відмінках замінити словами 

"заклад дошкільної освіти" у відповідному відмінку ; 

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

"освітній процес" у відповідному відмінку; 

слова "директор (завідуючий)" в усіх відмінках замінити  словом "директор" у 

відповідному відмінку; 

слова "діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

тривалого лікування та реабілітації" в усіх відмінках замінити  словами "діти з 

особливими освітніми потребами" у відповідному відмінку; 

слова "відповідна вища педагогічна освіта" в усіх відмінках замінити  словами 

"вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю" 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 1.7, 10.4 викласти в новій редакції: 



«1.7. «Заклад дошкільної освіти №4 «Дзвіночок» є юридичною особою, має 

кутовий штамп, печатку, ідентифікаційний код,  знаходиться на самостійному 

балансі, має рахунки в органах Державної казначейської служби України   та в 

установах банків». 

«10.4. «Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі 

дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно - правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

влади, яким підпорядковується ЗДО №4 «Дзвіночок». За рішенням засновника 

бухгалтерський облік та фінансова звітність ведеться самостійно  через 

бухгалтерію ЗДО №4 «Дзвіночок» ».  
 

      2. Доручити керівнику ЗДО №4 «Дзвіночок» Марущак С.М.  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 цього Статуту 

організаційні та фінансові відносини з закладом дошкільної освіти 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 

селищної ради  з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури  та спорту (голова комісії Варченко М.Л.) 

 

 

  

 

 

 

Селищний голова                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 


