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РІШЕННЯ 

червня 2019 року                                       смт Гриців                                                   ПРОЕКТ 

 

Про включення Грицівської селищної ради                                                             С. Столярчук 

до складу засновників Грицівського ясла-садка  

(центр розвитку) та зміну  його органу управління,  

призначення на посаду директора, затвердження  

статуту  в новій редакції 

 

Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб–підприємців та громадських формувань», розпорядження голови Шепетівської районної 

державної адміністрації «Про вихід зі складу засновника Грицівського ясла-садка (центр 

розвитку) від 22.05.2019 №120/2019-р, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної 

ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді; 

звернення працівників закладу дошкільної освіти та батьків здобувачів дошкільної освіти 

про призначення директора, з метою забезпечення належного управління, фінансування і 

утримання закладу освіти, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити Грицівську селищну раду (30455, Хмельницька область, Шепетівський район, 

селище міського типу Гриців, вулиця Шевченка, будинок 2; код ЄДРПОУ – 04402563) до 

складу засновників Грицівського ясла-садка (центр розвитку)  (30455, Хмельницька обл., 

Шепетівський район, селище міського типу Гриців, вулиця Шевченка, будинок 4;  код 

ЄДРПОУ – 33415215) 

2. Змінити відомості про орган управління Грицівського ясла-садка (центр розвитку) на 

Грицівську селищну раду (30455, Хмельницька область, Шепетівський район, селище 

міського типу Гриців, вулиця Шевченка, будинок 2; код ЄДРПОУ – 04402563) 

3. Призначити Гуменну  Валентину Леонідівну на посаду директора Грицівського ясла-садка 

(центр розвитку) з 28 травня 2019 року  на умовах контракту з посадовим окладом згідно 

штатного розпису 

4. Доручити Грицівському селищному голові Тіфенбах Людмилі Василівні  укласти із 

Гуменною  Валентиною Леонідівною контракт відповідно до чинного законодавства 

5. Затвердити Статут Грицівського ясла-садка (центр розвитку)  в новій редакції (додаток 1) 



6. Уповноважити директора Грицівського ясла-садка (центр розвитку) Гуменну  Валентину 

Леонідівну вчинити дії необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу та установчого документа 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова 

комісії Зарудзей О.І.),  заступника селищного голови Ленчук Н.О. 

 

 

 

Грицівський селищний голова       Л.Тіфенбах 

 

 

Підготував 

Спеціаліст з юридичних питань      В. Столярчук 


