
    

 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Четверта  сесія                                                                           Восьмого скликання  

 

29.01.2021                                                                                                №13  

 

Про внесення змін в рішення 2 сесії 8 

скликання Андрушівської міської ради 

№5 від 23.12.2020 “Про зміну типу та 

найменування, затвередження 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», враховуючи 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, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни в п.2 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради  8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 2 в наступній редакції: “Андрушівський ліцей №2 Андрушівської міської 

ради Бердичівського району Житомирської області, м. Андрушівка, вул. 

Шкільна, 3, Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 

20409796.” 
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2. Внести зміни в п.4 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 4 в наступній редакції: “4. Гальчинський ліцей Андрушівської міської 

ради Бердичівського району Житомирської області, с. Гальчин, вул.Ватутіна, 3 

Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 20410272.” 

3. Внести зміни в п.9 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 9  в наступній редакції: “9. Яроповицький ліцей Андрушівської міської 

ради Бердичівського району Житомирської області, с. Яроповичі, вул. 

Житомирська, 1. Код ЄДРПОУ 20409872.” 

4. Внести зміни в п.11 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 11 в наступній редакції: “11. Антопільська гімназія Андрушівської 

міської ради Бердичівського району Житомирської області, с. Антопіль, вул. 

Центральна, 18А, Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 

20410036.” 

5. Внести зміни в п.15 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 15 в наступній редакції: “15. Мостівська гімназія Андрушівської міської 

ради Бердичівського району Житомирської області, с. Мостове, вул. Окунєва, 

25 Д, Бердичівського району Житомирської області. Код ЄДРПОУ 20409642.”  

6. Внести зміни в п.20 графи “Нова назва” Переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 20 в наступній редакції: “20. Гальчинський заклад дошкільної освіти 

“Теремок” Андрушівської міської ради, вул. Ватутіна, 2 Б, с.Гальчин, 

Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 33513686.” 

7. Внести зміни в п.22 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток  до рішення 2 сесії 
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Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, графу 3 рядка 22 

виклавши в наступній редакції: “22. Лісівський заклад дошкільної освіти 

“Колобок” Андрушівської міської ради, вул. Першого Травня, 52 А, с. Лісівка, 

Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 34277609.” 

8. Внести зміни в п.23 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 23 в наступній редакції: “23. Нехворощанський заклад дошкільної освіти 

“Дзвіночок” Андрушівської міської ради, вул. Центральна, 19 В, с. Нехворощ, 

Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 34277409.” 

9. Внести зміни в п.24 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 24 в наступній редакції: “24. Бровківський заклад дошкільної освіти 

“Ромашка” Андрушівської міської ради, вул. Залізнична, 44, с. Бровки Перші, 

Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 34277609.” 

10. Внести зміни в п.25 графи “Нова назва” переліку назв загальноосвітніх 

закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської територіальної 

громади та їх статутів у новій редакції додаток до рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 скликання №5 від 23.12.2020, виклавши графу 3 

рядка 25 в наступній редакції: “25. Городківський заклад дошкільної освіти 

“Зернятко” Андрушівської міської ради, вул. Романівського, 26 А, с. 

Городківка, Бердичівського району, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 

34277420.” 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
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