УКРАЇНА
МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
Від 06 грудня 2021 року

ХVІІ позачергова сесія восьмого скликання
Місце проведення сесії: СБК с. Мостове

Всього обрано депутатів
Прийняли участь в роботі сесії

22 депутатів
17 депутатів (список додається)

Запрошені:
Пастушенко С.. – заступник сільського голови
Делі Г.В., Фетько Т.В., Шевчик С.М. – старости населених пунктів
Ульянов О.В. – начальник відділу земельних відносин, архітектури та житловокомунального господарства.
Головуючий на сесії: Бабанська Н.В. сільський голова
Секретар сесії: Гумініченко І.Л. депутат виборчого округу № 19
Лічильна комісія: Наврузалієва Л.В. .депутат виборчого округу № 4, Гавриленко
Л.В.депутат від виборчого округу № 4.
Головуючий на сесії Бабанська Н.В.:
На пропозицію депутатів голова відкриває і оголошує про початок роботи сесії.
Депутатам роздано проект порядку денного. За пропозицією депутатів порядок денний
прийнятий за основу.
Зміни та доповнення до проекту порядку денного не надійшли.
Голосували пропозицію головуючого:
Затвердити порядок денний пленарного засідання ХVІІ позачергової сесії сільської ради 8
скликання в цілому.
За - 17 , проти – 0, утримались – 0
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи пленарного засідання ХVІІ позачергової
сесії сільської ради 8 скликання в цілому.
Початок роботи: 14.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2021 рік
Інформує: начальник відділу Гривнак А.С.
2.Про перейменування Мостівського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти – центр дитячої та юнацької
творчості Мостівської сільської ради Миколаївської області
Інформує: начальник відділу Савченко А.В.

3. Про перейменування Сухобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Мостівської сільської ради Миколаївської області
Інформує: начальгник відділу Савченко А.В.
Проводиться голосування.
Підсумки голосування: за – 17 чол, проти – 0, утримались – 0.
Пропонується Регламент роботи сесії:
Доповідачам від 10 до 15 хвилин;
Співдоповідачам до 5 хвилин;
Виступаючим – 3 хвил.
Сесію пропонується провести за 1 годину.
Проводиться голосування.
Підсумки голосування: за – 17 чол, проти – 0, утримались – 0.
СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка ознайомила присутніх із змінами, які
необхдно внести до бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік.
(Пояснювальна записка додається).
Сільська рада вирішила:
Рішення прийнято.
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: начальника відділу Савченко А.В.
Шановні депутати!
З метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти,
підвищення ефективностізаходів щодо розвитку освіти Мостіської сільської ради виникла
необхідність перейменувати Мостівський навчально-виховний комплекс «Заклад
загальної середньої освіти – центр дитячої та юнацької творчості Мостівської сільської
ради» у Мостівський ліцей Мостівської сільської ради Вознесенського району
Миколаївської області
Сільська рада вирішила:
Рішення прийнято.
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: начальника відділу Савченко А.В.
Шановні депутати!
з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти,
підвищення ефективностізаходів щодо розвитку освіти Мостіської сільської ради виникла
необхідність перейменувати Сухобалківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у
Сухобалківський ліцей Мостівської сільської ради.
Сільська рада вирішила:
Рішення прийнято.
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються)
Питання, які виносилися на розгляд ХVІІ позачергової сесії вичерпані. Сесія
оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.
(Результати поіменного голосування засідання сесії додаються тільки до першого
примірника протоколу).

Сільський голова

Надія БАБАНСЬКА

Протокол сесії вела

Ірина ГУМІНІЧЕНКО

Додаток
до протоколу ХVІІ позачергової сесії
Мостівської сільської ради
8 скликання
від 06.12.2021 р.

№
виборчого
округу
1.

2

3

4
5

6
7

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
Мостівської сільської ради VІІІ скликання
Прізвище, ім’я по батькові депутатів
Котрус Андрій Миколайович
Онищенко Ольга Юріївна
Рубін Анатолій Вікторович
Бугровенко Лідія Василівна
Федишина Олена Вікторівна
Соловей Олександр Миколайович
Підбережник Володимир Володимирович
Гриневич Тетяна Михайлівна
Сіроштан Сергій Олександрович
Затірка Юлія Олегівна
Петренко Ігор Володимирович
Барабаш Тетяна Миколаївна
Наврузалієва Людмила Олександрівна
Гавриленко Лариса Володимирівна
Кельнік Сергій Іванович
Гривнак Ася Степанівна
Сіромашенко Марина Йосипівна
Гумініченко Ірина Леонідівна
Безіна Лілія Никифорівна
Бєлкін Олександр Юрійович
Танцюра Віталій Тимофійович
Радчук Тетяна Дмитрівна
ВСЬОГО ПРИСУТНІХ:

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
17

Умовні знаки:
“ +” - присутні
“ - ” - відсутні
Секретар сільської ради

Відмітка про
участь у роботі
сесії
+
+
+
+
+
+
+

Тетяна РАДЧУК

УКРАЇНА
Миколаївська область
Вознесенський район
Мостівська сільська рада
РІШЕННЯ
.
Від 06 грудня 2021 р №1
с .Мостове

XVII позачергова сесія

8

скликання

Про внесення змін до бюджету
Мостівської сільської територіальної
громади на 2021 рік
Відповідно до пункту 23, частини 1, глави 1,розділу 2, статті 26 Закону України “
Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного Кодексу України,
заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Бабанської Н.В., щодо
внесення змін до бюджету громади на 2021 рік, сесія громади
Вирішила :
1.Інформацію сільського голови Бабанської Н.В., про необхідність внесення змін до
місцевого бюджету Мостівської сільської територіальної громади 2021 рік взяти до
відома.
2. Внести зміни до дохідної частини бюджету загального фонду:
2.1.Збільшити доходи по:
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на 74400 гривень;
КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами
за результатами річного декларування» на 13900 гривень;
КБКД 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів. Пальне»
на 400 гривень;
КБКД 14031900 «Акцизний податок
на ввезених на митну територію України
підакцизних товарів. Пальне» на 1200 гривень;
КБКД 18010300 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на 700 гривень;
КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 4150 гривень;
КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 11000 гривень;
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 16700 гривень;
КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 100 гривень;
КБКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на 630 гривень.
2.2.Зменшити доходи по :
КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів» на 13539 гривень;

КБКД 18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на -1535
гривень;
КБКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на 9808 гривень;
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків» на 97583,40 гривни;
КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 0,60 гривень;
КБКД 22090400 «Державне мито , пов’язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на 714 гривень;
КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»( субвенція з обласного бюджету
місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» на 7272,07 гривни.
3. Затвердити уточнений обсяг доходів Мостівської сільської територіальної громади на
2021 рік у сумі 57062056,93 гривни, у тому числі обсяг доходів загального фонду
56702056,93 гривни, спеціального фонду 360000 гривень (додаток 1).
4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету:
4.1Збільшити видатки загального фонду на 8630 гривень.
5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету:
5.1.Зменшити видатки спеціального фонду на 15902,07 гривень.
6.Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень розпорядникам
коштів сільського бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної
класифікації видатків та кредитування (додаток 3).
7.Затвердити загальний фонд сільського бюджету територіальної громади з профіцитом у
сумі 4262462,78 гривень , джерелом покриття якого визначити :
- залучення вільного залишку бюджетних коштів, який склався на початок року
(БКФБ 208100) у сумі 2233039,15 гривень (додаток 2).
- кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 6495501,93 гривни (додаток 2).
8.Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету територіальної громади з дефіцитом
у сумі 6495501,93 гривни , джерелом покриття якого визначити :
- кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 6495501,93 гривни (додаток 2).
9.Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету громади на 2021 рік у сумі 59295096,08
гривень у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 52439594,15
гривень та обсяг видатків спеціального фонду бюджету в сумі 6855501,93 гривни (додаток
3).
10.Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток 5).
11.Затвердити уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із
будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році (додаток 6).
12.Затвердити уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 7).

13. Додатки 1,2,3, 5,6,7 та пояснювальна записка до цього рішення
частиною.

є невід׳ємною

14. Це рішення набирає чинності з 06 грудня 2021 року.
15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету,
фінансів планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності,
інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

Сільський голова

Надія БАБАНСЬКА.

Пояснювальна записка
до рішення Мостівської сільської ради «Про внесення змін до бюджету Мостівської
сільської територіальної громади на 2021 рік» №1 від 06 грудня 2021 року.
1.Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення.
Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до дохідної та
видаткової частини бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2021 рік.
2. Мета і завдання підготовки проекту рішення.
На виконання рішення обласної ради від 24 листопада 2021 року №1
«Про
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік», враховуючи 3
абзац пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р.№88 «Порядок та
умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» та з метою проведення
фінансування соціально - значимих заходів по бюджету Мостівської сільської
територіальної громади внести зміни до
дохідної та видаткової частин бюджету
громади.
3. Внести зміни до дохідної частини бюджету загального фонду:
3.1.Збільшити доходи по:
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на 74400 гривень;
КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами
за результатами річного декларування» на 13900 гривень;
КБКД 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів. Пальне»
на 400 гривень;
КБКД 14031900 «Акцизний податок
на ввезених на митну територію України
підакцизних товарів. Пальне» на 1200 гривень;
КБКД 18010300 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на 700 гривень;
КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 4150 гривень;

КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 11000 гривень;
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 16700 гривень;
КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 100 гривень;
КБКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуваж в комунальній власності» на 630 гривень.
3.2.Зменшити доходи по :

КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів» на 13539 гривень;
КБКД 18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на -1535
гривень;
КБКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на 9808 гривень;
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків» на 97583,40 гривень;
КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 0,60 гривень;
КБКД 22090400 «Державне мито , пов’язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на 714 гривень;
КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»( субвенція з обласного бюджету
місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» на 7272,07 гривни.
4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду .
4.1Зменшити видатки загального фонду по:
- КПКВК 0110150 «Організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її
створення) міської, селищної, сільської рад» на 10000 гривень. З них по :
-кекв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 5000 гривень;
-кекв 2250 «видатки на відрядження» на 5000 гривень;
-КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 3000 гривень. З них по:
-кекв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2000 гривень;
-кекв 2250 «видатки на відрядження» на 1000 гривень;
-КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів
дозвілля та інших клубних закладів» на 1500 гривень. З них по:
- кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних) на 700 гривень;
-кекв 2250 «видатки на відрядження» на 800 гривень;
-КПКВК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону» на 13000 гривень по кекв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;
-КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
на 35565 гривень. З них по :
-кекв 2111 «заробітна плата» на -25525 гривень;
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 5438 гривень;
-кекв 2240 «оплата послуг(крім комунальних)» на 4602 гривни;
КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на
12000 гривень по кекв 2210 «предмети, матеріали,обладнання та інвентар» ;

-КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти» на 237795 гривень. З них по:
- кекв 2111 «Заробітна плата» - 147795 гривень;
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці» -40000 гривень
- кекв 2230 «продукти харчування» -50000 гривень;
-КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 28500 гривень. З них по:
-кекв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 25500 гривень;
-кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних)» на 3000 гривень;
-КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 10100
гривень. З них по :
-кекв 2273 «оплата електроенергії на 8400 гривень;
-кекв 2274 «оплата природного газу» на 1700 гривень;
-КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» на 100 000 гривень по кекв 2111 «заробітна плата».

4. 2. Збільшити видатки загального фонду по:
- КПКВК 0110150 «Організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її
створення) міської, селищної, сільської рад» на 413360 гривень. З них по :
-кекв 2111 «заробітна плата» на 339000 гривень;
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 74360 гривень;
- за рахунок перерозподілу з інших програм;
КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 2100 гривень. З них по:
-кекв 2111 «заробітна плата» на 1100 гривень;
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 1000 гривень
- за рахунок перерозподілу з інших програм;
-КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів
дозвілля та інших клубних закладів» на 15000 гривень. З них по:
-кекв 2111 «заробітна плата» на 12000 гривень;
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 3000 гривень
- за рахунок перерозподілу з інших програм;
- КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 11000 гривень. З них
по:
- кекв 2111 «Заробітна плата» на 8000 гривень:
-кекв 2120 «нарахування на оплату праці на 3000 гривень;
- за рахунок перерозподілу з інших програм;
-КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 10000 гривень по кекв
2210 «предмети, матеріали,обладнання та інвентар» (для придбання новорічних
подарунків);
- за рахунок перерозподілу з інших програм;
-КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на

4468 гривень по кекв 2210 «предмети,матеріали, обладнання та інвентар» ( придбання
обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять по Мостівському НВК);
- за рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду бюджету;
-КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими потребами» на 4162 гривни по кекв 2210 «предмети,матеріали, обладнання та
інвентар» ( придбання обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять по
Мостівському НВК);
- за рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду бюджету;
5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду.
5.1.Зменшити видатки спеціального фонду:
-КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на
4468 гривень по кекв 3110 «придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» та передати їх до загального фонду бюджету;
-КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими потребами» на 4162 гривни по кекв 3110 «придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» та передати їх до загального фонду бюджету;
-КПКВК 0116013 ««Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
на 7272,07 гривень по кекв 3132 «капітальний ремонт інших об’єктів». З них по об’єктам:
- капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Суха Балка Мостівської територіальної
громади на 3831,26 гривни;
- капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Миколаївка Мостівської територіальної
громади на 3440,81 гривни.
- за рахунок зменшення субвенції по КБКД 41053900 «інші субвенції з місцевого
бюджету»(субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування
впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування).
6.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання
6.1. Бюджетний кодекс України.
6.2. Рішення громади від 24.12.2020 р №10 «Про бюджет Мостівської сільської
територіальної громади на 2021 рік ”.
7. Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення
Прийняття рішення «Про внесення змін до
бюджету Мостівської сільської
територіальної громади на 2021 рік» та внесення змін до бюджетних призначень
дадуть змогу виконати соціально-значимі заходи Мостівської ОТГ.

Мостівський сільський голова

Надія БАБАНСЬКА

УКРАЇНА
Миколаївська область
Вознесенський район
Мостівська сільська рада
__________________________________________________________
РІШЕННЯ
Від «06» грудня 2021 року

№2

XVIІ позачергової сесії 8 скликання

Про перейменування
Мостівського навчально-виховного комплексу
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів заклад дошкільної освіти - центр дитячої та юнацької творчості
Мостівської сільської ради
Миколаївської області
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту»,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань», з метою створення необхідних умов для рівного доступу
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку
освіти Мостівської сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Мостівський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти-центр дитячої та юнацької
творчості Мостівської сільської ради Миколаївської області» у Мостівський ліцей
Мостівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Мостівського ліцею Мостівської сільської
ради Вознесенського району Миколаївської області (Додаток).
3. Керівнику вищеназваної юридичної особи зареєструвати нову редакцію Статуту
згідно вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення.

Сільський голова

Надія БАБАНСЬКА

УКРАЇНА
Миколаївська область
Вознесенський район
Мостівська сільська рада
__________________________________________________________
РІШЕННЯ
Від «06» грудня 2021 року

№3

XVIІ позачергової сесії 8 скликання

Про перейменування
Сухобалківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Мостівської сільської ради
Миколаївської області
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту»,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань», з метою створення необхідних умов для рівного доступу
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку
освіти Мостівської сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Перейменувати Сухобалківську загальноосвітню
школу І-ІІІ ступенів
Мостівської сільської ради Миколаївської області у Сухобалківський ліцей Мостівської
сільської ради Вознесенського району Миколаївської області.
2.Затвердити нову редакцію Статуту Сухобалківського ліцею Мостівської
сільської ради Вознесенського району Миколаївської області (Додаток).
3.Керівнику вищеназваної юридичної особи зареєструвати нову редакцію Статуту
згідно вимог чинного законодавства.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення.

Сільський голова

Надія БАБАНСЬКА

