
                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 132 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Балин у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Балин Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», враховуючи рішення Малинівської сільської ради 

Літинського району Вінницької області 30 сесії 6 скликання від 29 вересня 

2015 р. № 662 «Про перейменування вулиць на території Малинівської 

сільської ради», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 132 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Балин у новій редакції» наступні зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ст. с. Балин Літинського району Вінницької області з Малинівської 

сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. 

Балин Літинського району Вінницької області на середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Балин Літинської селищної ради 

Вінницької області. 

1.3  Змінити скорочене найменування з СЗШ І-ІІ ст. с. Балин, Літинського 

району, Вінницької області на СЗШ І-ІІ ст. с. Балин. 

2.  Змінити юридичну адресу середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Балин Літинської селищної ради Вінницької області з адреси: 



22331, Вінницька область, Літинський район, с. Балин, вулиця 50-річчя 

Жовтня, 1 на адресу: 22331, Вінницька область, Вінницький район, с. Балин, 

вулиця Шкільна, 1. 

3. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Балин Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціальногозахисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 119 «Про затвердження  

Статуту навчально-виховного комплексу  

(середня загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів – 

 дошкільний навчальний заклад) с. Малинівка у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Малинівка Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій»,  керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання  від 24 

лютого 2021 р. № 119 «Про затвердження Статуту  навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) с. Малинівка у новій редакції» наступні зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. 

Малинівка Літинського району Вінницької області з Малинівської 

сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити   найменування   навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. 

Малинівка Літинського району Вінницької області на навчально-

виховний комплекс (середня загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) с. Малинівка Літинської селищної ради 

Вінницької області. 



1.3  Змінити скорочене найменування з НВК с. Малинівка на НВК (СЗШ І-ІІІ 

ст. - ДНЗ) с. Малинівка. 

1.4  Змінити юридичну адресу навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. 

Малинівка Літинської селищної ради  Вінницької області з адреси: 

22360, Вінницька область, Літинський район, с. Малинівка, вулиця 

Коцюбинського, 9 на адресу: 22360, Вінницька область, Вінницький  

район, с. Малинівка, вулиця Коцюбинського, 9. 

2. Визначити орган управління для навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Малинівка Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 133 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІст. с. Осолинка у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Осолинка Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій»,  враховуючи рішення Осолинської сільської ради 

Літинського району Вінницької області від 19 серпня 2015 р. № 469 «Про 

перейменування вулиць та провулків населених пунктів сільської ради», 

керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 133 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Осолинка у новій редакції» наступні 

зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ст. с. Осолинка Літинського району Вінницької області з Осолинської 

сільської Ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. 

Осолинка Літинського району Вінницької області на середня 



загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Осолинка Літинської селищної 

ради Вінницької області. 

1.3  Змінити юридичну адресу середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Осолинка Літинської селищної ради Вінницької області з 

адреси: 22330, Вінницька область, Літинський район, с. Осолинка, 

вулиця Кірова, 2 на адресу: 22330, Вінницька область, Вінницький район, 

с. Осолинка, вулиця Шевченка, 2. 

2. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Осолинка Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 118 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Івча у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Івча Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 118 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Івча у новій редакції» наступні зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. с. Івча Літинського району Вінницької області з Івчанської сільської 

Ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити   найменування   середньої  загальноосвітньої   школи  І-ІІІ ст. с. 

Івча Літинського району Вінницької області на середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів с. Івча Літинської селищної ради Вінницької області. 

2. Змінити юридичну адресу середньої  загальноосвітньої   школи  І-ІІІ ст. 

с. Івча Літинської селищної ради Вінницької області з адреси: 22332, 

Вінницька область, Літинський район, с. Івча, вулиця Дружби, будинок 1 а 

на адресу: 22332, Вінницька область, Вінницький район, с. Івча, вулиця 

Дружби, будинок 1 а. 

3. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Івча Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 123 «Про затвердження Статуту 

 навчально-виховного комплексу (середня загальна школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад) с. Миколаївка у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

навчально-виховного комплексу «середня загальна школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад» с. Миколаївка та приведення Статуту 

вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства 

України, відповідно до ч. 5 ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,  керуючись 

ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання  від 24 

лютого 2021 р. № 123 «Про затвердження Статуту  навчально-виховного 

комплексу (середня загальна школа І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад) с. Миколаївка у новій редакції» наступні зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) навчально-виховного комплексу 

«середня загальна школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» с. 

Миколаївка з Осолинської сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити найменування навчально-виховного комплексу «середня 

загальна школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» с. 

Миколаївка на навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад) с. Миколаївка 

Літинської селищної ради Вінницької області. 



1.3  Встанови скорочене найменування НВК (СЗШ І ст. - ДНЗ) с. 

Миколаївка. 

1.4  Змінити юридичну адресу навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад) с. 

Миколаївка Літинської селищної ради Вінницької області з адреси: 

22331, Вінницька область, Літинський район, с. Миколаївка, вулиця 

Б.Хмельницького, 15 на адресу: 22331, Вінницька область, Вінницький 

район, с. Миколаївка, вулиця Б.Хмельницького, 15. 

2. Визначити орган управління для навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад) 

с. Миколаївка Літинської селищної ради Вінницької області – відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Літинської селищної ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 121 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Петрик у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Петрик Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», враховуючи рішення Малинівської сільської ради 

Літинського району Вінницької області 30 сесії 6 скликання від 29 вересня 

2015 р. № 662 «Про перейменування вулиць на території Малинівської 

сільської ради», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 121 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Петрик у новій редакції» наступні 

зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ст. с. Петрик Літинського району Вінницької області з Малинівської 

сільської Ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. 

Петрик Літинського району Вінницької області на середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Петрик Літинської селищної ради 

Вінницької області. 

1.3  Змінити скорочене найменування з СЗШ І-ІІ ст. с. Петрик, Літинського 

району, Вінницької області на СЗШ І-ІІ ст. с. Петрик. 

 



2.  Змінити юридичну адресу середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Петрик  Літинської селищної ради Вінницької області з адреси: 

22362, Вінницька область, Літинський район, с. Петрик, вулиця 

Дзержинського, 14 на адресу: 22362, Вінницька область, Вінницький район, 

с. Петрик, вулиця Центральна, 14. 

3. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Петрик Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                    У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 120 «Про затвердження Статуту  

комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. 

 с. Селище у новій редакції» 

 

    У зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту 

комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Селище у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 120 «Про затвердження Статуту комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Селище у новій редакції» наступні 

зміни:  

1.1  Змінити   найменування   комунального закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. с. Селище Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади Вінницької області на комунальний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. с. Селище Літинської селищної ради Вінницької області. 

1.2  Змінити юридичну адресу комунального закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. с. Селище Літинської селищної ради Вінницької області з 

адреси: 22307, Вінницька область, Літинський район, с. Селище, вулиця 

Соборна, будинок 2 на адресу: 22307, Вінницька область, Вінницький 

район, с. Селище, вулиця Соборна, будинок 2. 

1.3  Змінити скорочене найменування з КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище Літинської 

ОТГ Вінницької області на КЗЗСО  І-ІІ ст. с. Селище. 



2. Визначити орган управління для комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ст. с. Селище Літинської селищної ради Вінницької 

області – відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
                        У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 122 «Про затвердження  

Статуту навчально-виховного комплексу  

(середня загальноосвітня школа І -ІІ ступенів – 

 дошкільний навчальний заклад) с. Сосни у новій редакції» 

 

    У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної ради  

навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа  І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Сосни Літинського району 

Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 

57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій»,  керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання  від 24 

лютого 2021 р. № 122 «Про затвердження Статуту  навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) с. Сосни у новій редакції» наступні зміни:  

1.1  Змінити власника (засновника) навчально-виховного комплексу 

«Середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» с. Сосни Літинського району Вінницької області з Соснівської 

сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2  Змінити   найменування   навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. 

Сосни Літинського району Вінницької області на навчально-виховний 

комплекс (середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний 



навчальний заклад) с. Сосни Літинської селищної ради Вінницької 

області. 

1.3  Змінити скорочене найменування з НВК «СЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ»  с. Сосни, 

Літинського району, Вінницької області на НВК (СЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ) с. 

Сосни. 

1.4  Змінити юридичну адресу навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. 

Сосни Літинської селищної ради Вінницької області з адреси: 22344, 

Вінницька область, Літинський район, с. Сосни, вулиця Центральна, 7 на 

адресу: 22344, Вінницька область, Вінницький район, с. Сосни, вулиця 

Центральна, 7. 

2. Визначити орган управління для навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Сосни Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

Мельник В.Б. __________ 

Ткачук І. Г.  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року                                      4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 112 «Про затвердження Статуту 

(Положень філій)  Опорного закладу загальної  

середньої освіти с.Багринівці у новій редакції» 

 

        У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради  опорного закладу середньої загальної освіти І-ІІІ ступенів с. Багринівці  

Літинської районної ради та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5   

ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 112 «Про затвердження Статуту (Положень філій)  

Опорного закладу загальної  середньої освіти с.Багринівці у новій 

редакції» наступні зміни:  

 
4.1 Змінити власника (засновника)  опорного закладу середньої 

загальної освіти с. Багринівці з Літинської районної  ради на 

Літинську селищну раду. 

4.2 Змінити найменування опорного закладу середньої загальної освіти  

І-ІІІ ступенів с. Багринівці  Літинської районної ради на опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Багринівці 

Літинської селищної ради  Вінницької області.  

1.3 Змінити юридичну адресу опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів с. Багринівці Літинської селищної ради 

Вінницької  області  з адреси: 22350, Вінницька область, Літинський 

район, с. Багринівці, вулиця Центральна, 102  на адресу: 22350, 



Вінницька область, Вінницький район, с.Багринівці, вулиця 

Центральна, 102. 

5. Визначити орган управління  для опорного закладу  загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів с.Багринівці Літинської селищної ради  Вінницької 

області – відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної 

ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 114 «Про затвердження  

Статуту середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІІст. с. Бруслинів у новій редакції» 

 

       У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради  середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бруслинів Літинського 

району Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5   

ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій»,  враховуючи рішення 33 сесії Бруслинівської сільської ради  

6 скликання від 13 вересня 2015р. № 338-1 «Про перейменування окремих 

вулиць територіальної громади», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 114 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бруслинів у новій редакції» наступні 

зміни:  

1.1 Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ст. с. Бруслинів Літинського району Вінницької області з 

Бруслинівської сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2 Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенівс.Бруслинів Літинського району Вінницької області на 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Бруслинів Літинської 

селищної ради  Вінницької області. 



1.3 Змінити юридичну адресу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с.Бруслинів Літинської селищної ради  Вінницької області 

з адреси: 22333, Вінницька область, Літинський район, с. Бруслинів, 

вулиця  Леніна, 26  на адресу: 22333, Вінницька область, 

Вінницький район, с. Бруслинів, вулиця Миколи Короля, 26. 

2. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів с. Бруслинів  Літинської селищної ради Вінницької області – 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
                            У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 113 «Про затвердження Статуту  

 навчально-виховного комплексу 

 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад) с. Бірків у новій редакції» 

 

 

              У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Бірків та приведення Статуту 

вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства 

України, відповідно до ч. 5   ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,  

враховуючи рішення  41сесії Бірківської сільської ради  6 скликання від 18 

вересня 2015 р. № 452 «Про перейменування в установленому порядку 

скверів,  вулиць, провулків, площ, а також інших географічних обєктів, назви 

яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму», керуючись 

ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 113 «Про затвердження Статуту навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  дошкільний 

навчальний заклад) с. Бірків у новій редакції» наступні зміни:  

1.1.  Змінити власника (засновника) навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) с. Бірків з Бірківської сільської ради на 

Літинську селищну раду. 



1.2. Змінити найменування навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Бірків Літинського району Вінницької області на 

навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Бірків  Літинської 

селищної ради Вінницької області. 

1.3. Змінити скорочене найменування НВК с. Бірків на НВК (СЗШ І-ІІІ 

 ст. – ДНЗ) с. Бірків. 

1.4. Змінити юридичну адресу навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Бірків  Літинської селищної ради Вінницької області з 

адреси: 22352, Вінницька область, Літинський район, с.Бірків, 

вулиця Горького, 7 на адресу: 22352, Вінницька область, 

Вінницький район, с. Бірків, вулиця Весняна, 7. 

2. Визначити орган управління для навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Бірків  Літинської селищної ради Вінницької області – відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 



 

                             У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 115 «Про затвердження  

Статуту середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІІст. с. Городище у новій редакції» 

 

       У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради  середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Городище Літинського 

району Вінницької області та приведення Статуту вищевказаного закладу у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ч. 5   

ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій»,  враховуючи рішення 2 сесії Соснівської сільської ради  

7 скликання від 20листопада  2015р. №11 «Про перейменування вулиць 

Соснівської сільської ради», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 115 «Про затвердження Статуту середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Городище у новій редакції» наступні 

зміни:  

1.1 Змінити власника (засновника) середньої загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ст. с. Городище Літинського району Вінницької області з 

Бруслинівської сільської ради на Літинську селищну раду. 

1.2 Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с.Городище Літинського району Вінницької області на 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Городище Літинської 

селищної ради Вінницької області. 



1.3 Змінити скорочене найменування з СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище 

Літинського району Вінницької області на СЗШ І-ІІІ ст. с. 

Городище. 

1.4 Змінити юридичну адресу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Городище Літинської селищної ради  Вінницької області 

з адреси: 22347, Вінницька область, Літинський район, с.Городище, 

вулиця  Леніна, 80  на адресу: 22347, Вінницька область, 

Вінницький район, с. Городище, вулиця Подільська, 80. 

2. Визначити орган управління для середньої загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів с. Городище Літинської селищної ради Вінницької області – 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 116 «Про затвердження Статуту  

 навчально-виховного комплексу 

 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад) с. Громадське у новій редакції» 

 

 

              У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Громадське та приведення 

Статуту вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного 

законодавства України, відповідно до ч. 5   ст. 57, ст. 78 Господарського 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:  
4. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 116 «Про затвердження Статуту навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  дошкільний 

навчальний заклад) с. Громадське  у новій редакції» наступні зміни:  

4.1.  Змінити власника (засновника) навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) с. Громадське з Громадської сільської ради на 

Літинську селищну раду. 

4.2. Змінити найменування навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Громадське Літинського району Вінницької області на 

навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 



ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Громадське  

Літинської селищної ради  Вінницької області. 

4.3. Змінити скорочене найменування з НВК с. Громадське на НВК 

(СЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ) с. Громадське. 

4.4. Змінити юридичну адресу навчально-виховного комплексу (середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Громадське  Літинської селищної ради  Вінницької 

області з адреси: 22348, Вінницька область, Літинський район, 

с.Громадське, вулиця Центральна, 10 на адресу: 22348, Вінницька 

область, Вінницький район, с.Громадське, вулиця Центральна, 10. 

5. Визначити орган управління для навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) с. Громадське Літинської селищної ради  Вінницької області – 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 117 «Про затвердження Статуту  

 Дяковецького навчально-виховного комплексу 

 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад) ім. М.П. Стельмаха 

у новій редакції» 

 

 

              У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Літинської селищної 

ради Дяковецького навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха та 

приведення Статуту вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного 

законодавства України, відповідно до ч. 5   ст. 57, ст. 78 Господарського 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», враховуючи рішення 31 сесії Дяковецької сільської ради  

6 скликання від 10 вересня 2015р. №618 «Про перейменування вулиць згідно 

закону», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:  

7. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 117 «Про затвердження Статуту  Дяковецького 

навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів –  дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха  у новій 

редакції» наступні зміни:  

7.1.  Змінити власника (засновника) Дяковецького навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха  з Дяковецької 

сільської ради на Літинську селищну раду. 

7.2. Змінити найменування Дяковецького навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 



дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха Літинської 

селищної ради Вінницької області на Дяковецький навчально-

виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха  Вінницького 

району Вінницької області. 

8. Змінити юридичну адресу  Дяковецького навчально-виховного комплексу 

(середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад) ім. М.П.Стельмаха Літинської селищної ради Вінницької області 

з адреси: 22341, Вінницька область, Літинський район, с.Дяківці, вулиця 

Леніна, 2 на адресу: 22341, Вінницька область, Вінницький район, 

с.Дяківці , вулиця Центральна, 2. 

9. Визначити орган управління для Дяковецького навчально-виховного 

комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) ім. М.П. Стельмаха Літинської селищної ради 

Вінницької області – відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 111 «Про затвердження Статуту  

Літинської  середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІІст. №2 у новій редакції» 

 

 

    У зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту 

вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства 

України, відповідно до ч. 5   ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,  

враховуючи рішення  49 сесії Літинської селищної ради 6 скликання від 16 

вересня 2015 р. № 857 «Про перейменування вулиць та провулків смт Літин», 

керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
7. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 111 «Про затвердження Статуту Літинської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 у новій редакції» наступні зміни: 

1.1. Змінити найменування  Літинської середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 Літинського району  Вінницької області на 

Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Літинської 

селищної ради Вінницької області. 

1.2. Встановити скорочене найменування - Літинська СЗШ І-ІІІст. № 2. 

1.3. Змінити юридичну адресу Літинської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 з адреси: 22330, Вінницька область, 

Літинський район, смт Літин, вулиця Леніна, 42  на адресу: 22330, 

Вінницька область, Вінницький район, смт Літин, вулиця Соборна,  

42. 



2. Визначити орган управління для Літинської середньої 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №2 Літинської селищної ради  

Вінницької області – відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               У К Р А Ї Н А                 П Р О Є К Т  
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 березня  2021 року 4 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

 

Про внесення змін до рішення 3 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від 24.02.2021 № 110 «Про затвердження Статуту  

Літинської  середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІІст. №1 у новій редакції» 

 

 

    У зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту 

вищевказаного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства 

України, відповідно до ч. 5   ст. 57, ст. 78 Господарського кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,  

враховуючи рішення  49 сесії Літинської селищної ради 6 скликання від 16 

вересня 2015 р. № 857 «Про перейменування вулиць та провулків смт Літин», 

керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 р. № 110 «Про затвердження Статуту Літинської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 у новій редакції» наступні зміни:  

1.1 Змінити найменування  Літинської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Літинського району  Вінницької області на 

Літинська середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Вінницького району  Вінницької області. 

1.2 Змінити скорочене найменування з Літинська СЗШ І-ІІІ ст. № 1 

Літинського району Вінницької області на Літинська СЗШ І-ІІІ ст. 

№1. 

1.3 Змінити юридичну адресу Літинської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 з адреси: 22330, Вінницька область, 

Літинський район, смт Літин, вулиця Радянська, 17 на адресу: 



22330, Вінницька область, Вінницький район, смт Літин, вулиця 

Б.Хмельницького,17. 

1.4 Затвердити в новій редакції  Статут Літинської середньої 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №1 Літинської селищної 

ради  Вінницької області згідно з додатком до рішення. 

2. Визначити орган управління для Літинської середньої 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №1  Літинської селищної ради 

Вінницької області – відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного 

відродження, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства та соціального захисту (Захаревич В.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

Погоджено: 

 

Мельник В.Б.______ 

 

Ткачук І.Г.________ 

 

 


