
 
 

 
 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Одинадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 

18.08.2021                                                                                            №5  

 

Про внесення змін до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого 

скликання  від 23.12.2020 №5 «Про зміну 

типу та найменування, затвердження 

статутів загальноосвітніх закладів та 

закладів дошкільної освіти 

Андрушівської міської ради у новій 

редакції» 

 

 Відповідно  до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.10, ст.11, ст. 20 Закону України «Про освіту», рішення 

Андрушівської міської ради від 30.10.2020 «Про входження до складу 

засновників та безоплатне прийняття прав засновників і майна», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до пункту 2 рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та найменування, 

затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної освіти 

Андрушівської міської ради у новій редакції», доповнивши його наступними 

пунктами:  



 
 

 
 

- засновника Антопільського дошкільного навчального закладу «Журавлик» 

код ЄДРПОУ 34277457 з Антопільської сільської ради код ЄДРПОУ 04346801 

на Андрушівську міську раду код ЄДРПОУ 24706710. 

- засновника Міньковецького дошкільного навчального закладу «Чебурашка» 

код ЄДРПОУ 34277499 з  Міньковецької сільської ради код ЄДРПОУ 04346965 

на Андрушівську міську раду код ЄДРПОУ 24706710. 

- засновника Мостівського дошкільного навчального закладу «Сонечко» код 

ЄДРПОУ 34277525 з Мостівської сільської ради код ЄДРПОУ 04346971 на 

Андрушівську міську раду код ЄДРПОУ 24706710. 

2.Внести зміни до  Переліку назв загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної громади та їх статутів,  

доповнивши його пунктами, що додаються. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                         Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Додаток 

до рішення одинадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання  

від 18.08.2021 №5 

 

 

Перелік назв 

загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної освіти 

Андрушівської міської територіальної громади та  

їх статутів у новій редакції 

 

№ 

П/П 

Стара назва Нова назва 

1 Антопільський дошкільний 

навчальний заклад «Журавлик», 

вул. Центральна, 18-Б, с. 

Антопіль. 

Антопільський заклад дошкільної 

освіти «Журавлик» Андрушівської 

міської ради, вул. Центральна, 18-Б, с. 

Антопіль, Бердичівського району, 

Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 34277457. 

2 Міньковецький дошкільний 

навчальний заклад 

«Чебурашка», вул. Мічуріна, 1-

А, с. Міньківці. 

Міньковецький заклад дошкільної 

освіти «Чебурашка» Андрушівської 

міської ради, вул. Мічуріна, 1-А, с. 

Міньківці, Бердичівського району, 

Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 34277499. 

3 Мостівський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко», 

вул. Окунєва, с. Мостове. 

Мостівський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» Андрушівської міської 

ради, вул. Окунєва, с. Мостове, 

Бердичівського району Житомирської 

області. 

Код ЄДРПОУ 34277525. 
 
 

Секретар ради       Ольга ПРОКОПЕНКО 


