
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  VI  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 

______________2019 року                                       м. Вижниця 

Про затвердження нової редакції  

Статутів закладів загальної  

середньої освіти спільної власності  

територіальних громад сіл, селища,  

міст району 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Вижницької районної 

державної адміністрації № 01.34-1329 від 20.11.2019 року про затвердження нової 

редакції Статутів закладів загальної середньої освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, враховуючи висновки постійних 

комісій районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій та з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити нову редакцію Статутів наступних закладів загальної 

середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району (додаються): 

          - Банилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка; 

          - НВК «Берегометська гімназія»; 

- Берегометська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

- Берегометська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;  

- Берегометська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4; 

- Долішньошепітський НВК; 

          - Коритненська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

          - Лопушнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Лукавецька ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Мигівський НВК-опорний заклад; 

- Бережницький НВК; 

- Бережонський НВК; 

- Вовчинецька ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- Слобода- Банилівський НВК імені В.В.Проскурняка. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Керівникам відповідних навчальних закладів в порядку, встановленому 

чинним законодавством України, вжити заходів щодо проведення державної 

реєстрації нової редакції Статутів.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,   культури,   молоді та спорту 

(О. Сащук). 

 

Голова районної ради                М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації                              М.Андрич   

           

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради              С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради              Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради             К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради             Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,    

культури,   молоді та спорту        О. Сащук 

 
 

 
 


