
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 02  квітня  2021 року       № 296

с. Дмитрівка

Про зміну назви Цибулівського закладу 

дошкільної освіти «Пролісок» 

Дмитрівської сільської ради 

Знам’янського району Кіровоградської 
області та затвердження Статуту в новій 

редакції

Відповідно до частини третьої статті 9, частини четвертої статті 17 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, громадських формувань», Постанови Верховної Ради України від 

17 липня 2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», на виконання 

рішення Дмитрівської сільської ради від 26 лютого 2021 року № 123 «Про зміну 

назви Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області, її виконавчих органів та назви Дмитрівської об’єднаної територіальної 
громади», з метою приведення назви Цибулівського закладу дошкільної освіти 

«Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області до вимог чинного законодавства, Дмитрівська сільська рада

вирішила:

1. Змінити назву юридичної особи Цибулівський заклад дошкільної 
освіти «Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 

Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 34509838) на Цибулівський заклад 

дошкільної освіти «Пролісок» Дмитрівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. Скорочена назва – Цибулівський ЗДО 

«Пролісок».
2. Внести зміни до відомостей про засновника у зв’язку зі зміною назви  

на Дмитрівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.



         3. Затвердити Статут Цибулівського закладу дошкільної освіти 

«Пролісок» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області у новій редакції (додається).
 4. Статут Цибулівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» 

Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області, 
затверджений рішенням сільської ради від 21 лютого 2020 року № 622, вважати 

таким, що втратив чинність.
         5.Уповноважити директора Цибулівського закладу дошкільної освіти 

«Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської 
області Мудревську Анастасію Іванівну (код ЄДРПОУ 34509838) здійснити 

державну реєстрацію Статуту Цибулівського закладу дошкільної освіти 

«Пролісок» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 34509838) у новій редакції і внесення 

відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР та 

здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності 
закладу.
          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, 
охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів.

Дмитрівський сільський  голова          Наталія СТИРКУЛЬ


