
        
 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  24грудня 2020 року        № 130-VІІІ 

 

Про зміну найменування  

Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Ізмаїльської районної ради Одеської області та  

затвердження Статуту закладу у новій редакції 

 

Відповідно до статі 57 Господарського кодексу України, статтями 90, 93 

Цивільного кодексу України, статтями 25, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 22, 25 Закону України «Про освіту», Законом 

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

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

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від  12 червня 2020р. № 720-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Одеської області», постанову Верховної Ради України від 17 липня 2020 року 

№807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», наказом Державного комітету України 

з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 

«Про затвердження та скасування національних класифікаторів», рішення Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області24.12.2020р. №127-VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області закладів та установ освіти 

– юридичних осіб публічного права», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області  

ВИРІШИЛА: 

1.  Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області: Каланчацька 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської 

області на Каланчацький заклад загальної середньої освіти  Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

2. Затвердити у новій редакції статут Каланчацького закладу загальної середньої 

освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області(додається). 
 

3. Доручити директору Каланчацького закладу загальної середньої освіти 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (Колесник Т. 

А.) здійснити відповідні заходи та подати документи для проведення державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

 

 

 



 

 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення.  

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                   Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


