
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
  

Тринадцята сесія                                                                                          VІІІ скликання 

 

від   22  червня 2022 року                                                                              № 2181    

                                   

Про зміну назви комунальної установи 

закладу загальної середньої освіти  

Ємільчинської селищної ради  

Житомирської області 

 у зв’язку з пониженням ступеня 

 

Відповідно до статей 90,104-107 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

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

реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», в зв’язку із 

зменшенням контингенту учнів, з метою вжиття заходів щодо оптимізації існуючої мережі 

бюджетних установ, зокрема закладів загальної середньої освіти, та приведення її у 

відповідність до фінансового ресурсу, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій Ємільчинська 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Змінити назву комунальної установи «Руднє-Іванівський заклад загальної середньої освіти 

І- III ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ: 22053793, 

місцезнаходження юридичної особи: 11221, Житомирська область, Новоград Волинський 

район, с. Руднє-Іванівська, вулиця Садова, будинок 2  шляхом пониження ступеня на 

комунальна установа «Руднє-Іванівський заклад загальної середньої освіти 1-ІІ ступенів 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ: 22053793, 

місцезнаходження юридичної особи: 11221, Житомирська область, Новоград Волинський 

район, с. Руднє-Іванівська, вулиця Садова, будинок 2). 

 

2.Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (начальнику відділу освіти, 

молоді та спорту Сергію Леонідовичу ЖЕЦІ, ідентифікаційний номер 2669313837): 

 

- провести державну реєстрацію комунальної установи «Руднє-Іванівський заклад загальної 

середньої освіти 1-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код 

ЄДРПОУ: 22053793); 

 - в нести зміни до статуту комунальної установи «Руднє-Іванівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код 

ЄДРПОУ 22053793) та затвердити, подати на реєстрацію у новій редакції (додається). 

       

3.Забезпечити попередження керівника та працівників закладу освіти відповідного до чинного 

законодавства України. 

       3.1. Затвердити штатні розписи закладу освіти відповідно до штатного нормативу закладу 



такого типу. 

       3.2. Відобразити в балансі відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

зміни щодо складу рухомого та нерухомого майна закладу освіти, закріпленого за 

юридичними особами, в яких змінюється назви. 

4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційній сторінці 

Ємільчинської селищної ради в мережі інтернет. 

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

з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Селищний голова                                            Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про зміну назви комунальної установи закладу загальної середньої освіти  

Ємільчинської селищної ради Житомирської області  у зв’язку з пониженням ступеня» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 
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