
ПРОЄКТ 

 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
восьме демократичне скликання 

(друга сесія) 
        

РІШЕННЯ 

 

від _________ року № _____ ІІ/2020 

с. Нижній Вербіж 

 

Про внесення змін до відомостей 

юридичних осіб та затвердження статутів у 
новій редакції 

 

Беручи до уваги рішення сесії сільської ради «Про зміну найменування 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади» від _____№______, 
відповідно до частину 4 Розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17 

листопада 2020 року № 1009-IX, статті 16, частини 4 статті 17, абз. 14 ч. 1 ст. 36 Закону України 
«Про державну реєстрацію, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, враховуючи висновок комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська 
рада об’єднаної територіальної громади  

вирішила: 
 

 

1. Змінити найменування: 

1.1. Нижньовербізького ліцею Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20566583) на: 

– повне найменування: Нижньовербізький ліцей Нижньовербізької сільської ради Івано-

Франківської області 
– скорочене найменування: Нижньовербізькій ліцей Нижньовербізької сільської ради 

1.2. Великоключівського ліцею Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20566703) на: 

–  повне найменування: Великоключівський ліцей Нижньовербізької сільської ради 
Івано-Франківської області 

– скорочене найменування: Великоключівський ліцей Нижньовербізької сільської ради 

1.3. Мишинської гімназії Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20566560) на: 

– повне найменування: Мишинська гімназія Нижньовербізької сільської ради Івано-

Франківської області 
– скорочене найменування: Мишинська гімназія Нижньовербізької сільської ради 

 



1.4. Мишинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Струмочок» 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(код ЄДРПОУ 20567045)на: 

- повне найменування: Мишинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Струмочок» Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області 

- скорочене найменування: Мишинський ЗДО «Струмочок» Нижньовербізької сільської 
ради 

1.5. Нижньовербізького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Веселка» 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(код ЄДРПОУ 36696311) на: 

- повне найменування: Нижньовербізький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 
«Веселка» Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області 

- скорочене найменування: Нижньовербізький ЗДО «Веселка» Нижньовербізької 
сільської ради 

1.6. Великоключівського закладу дошкільної освіти «Ключик» (дитячий садок) 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(код ЄДРПОУ 41520572 )на: 

- повне найменування: Великоключівський заклад дошкільної освіти «Ключик» 
(дитячий садок) Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області 

- скорочене найменування: Великоключівський ЗДО «Ключик» Нижньовербізької 
сільської ради 

1.7. Комунального підприємства Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади "Благоустрій ОТГ" (код ЄДРПОУ 41487991) на:   

- повне найменування: Комунальне підприємство Нижньовербізької сільської ради 
"Благоустрій ОТГ" 

- скорочене найменування: КП НСР "Благоустрій ОТГ" 

1.8. Комунального закладу "Центр соціального розвитку та підтримки" 
Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області" 

(код ЄДРПОУ 42033426) на: 
- повне найменування: Комунальний заклад "Центр соціального розвитку та підтримки" 

Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області" 

1.9. Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади" (код ЄДРПОУ 
41991609) на: 

- повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради" 

- скорочене найменування: Центр ПМСД Нижньовербізької сільської ради 

1.10. Нижньовербізької дитячої школи мистецтв Нижньовербізької сільської ради 
об'єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області (код 
ЄДРПОУ 35889265) на: 

- повне найменування: Нижньовербізька дитяча школа мистецтв Нижньовербізької 
сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області 

 
2. Змінити засновника комунальних закладів: 
2.1. Нижньовербізького ліцею Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської 

області шляхом виключення із складу засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради 
(код ЄДРПОУ 04354083); 



2.2. Великоключівського ліцею Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської 
області шляхом виключення із складу засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради 
(код ЄДРПОУ 04354083); 

2.3. Мишинської гімназії Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області 
шляхом виключення із складу засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради 
(код ЄДРПОУ 04354083);  

2.4. Мишинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Струмочок» 
Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області шляхом виключення із складу 
засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 
04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083);  

2.5. Нижньовербізького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Веселка» 
Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області шляхом виключення із складу 
засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 
04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083);  

2.6. Великоключівського закладу дошкільної освіти «Ключик» (дитячий садок) 
Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області шляхом виключення із складу 
засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 
04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083);  

2.7. Комунального підприємства Нижньовербізької сільської ради "Благоустрій ОТГ" 
шляхом виключення із складу засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради 
(код ЄДРПОУ 04354083);  

2.8. Комунального закладу "Центр соціального розвитку та підтримки" 
Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області" шляхом виключення із складу 
засновників Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 
04354083) та включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083);  

2.9. Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Нижньовербізької сільської ради" шляхом виключення із складу засновників 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та 
включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083);  

2.10. Нижньовербізької дитячої школи мистецтв Нижньовербізької сільської ради 
Коломийського району Івано-Франківської області шляхом виключення із складу засновників 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 04354083) та 
включення Нижньовербізької сільської ради (код ЄДРПОУ 04354083). 

 

3. Затвердити наступні статути закладів загальної середньої освіти у новій редакції: 
3.1. Нижньовербізького ліцею Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської 

області (Додаток 1); 
3.2. Великоключівського ліцею  Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської 

області (Додаток 2); 
3.3. Мишинської гімназії Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області 

(Додаток 3); 
3.4. Мишинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Струмочок» 

Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області (Додаток 4); 
3.5. Нижньовербізького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Веселка»  Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області (Додаток 5); 
3.6. Великоключівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Ключик»  Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області (Додаток 6); 
3.7. Комунального підприємства Нижньовербізької сільської ради "Благоустрій ОТГ" 

(Додаток 7); 
3.8. Комунального закладу "Центр соціального розвитку та підтримки" 

Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області" (Додаток 8);  



3.9. Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Нижньовербізької сільської ради" (Додаток 9);  

3.10. Нижньовербізької дитячої школи мистецтв Нижньовербізької сільської ради 
Коломийського району Івано-Франківської області (Додаток 10). 

 

4. Уповноважити на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу  та статутів Полюка Василя Михайловича (код ІПН **********) 
державного реєстратора відділу Центр надання адміністративних послуг. 

 

5. Змінити відомості про керівника Мишинського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Струмочок» Нижньовербізької сільської ради Івано-Франківської області шляхом 
виключення КОСОВЧИЧ ЮЛІАНИ РОМАНІВНИ та включення ЮРІЙЧУК МАР’ЯНИ 

ВАСИЛІВНИ; 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення 

(Томенко Т.О. ). 
 

Сільський голова                                                        Ярослав М’якущак 

  



ПОГОДЖЕНО:  

 

Секретар сільської ради 

_____________А. Марущак 

«____»_______2020р   

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 
ради 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2020р. 
 

Начальник відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної 
політики, кадрового забезпечення та 
трудового архіву  

_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2020р. 
 

Начальник відділу фінансів 

та планування 

_____________Н. Івасюк 

«____»_______2020р. 
 

Начальник 

відділу освіти, молоді та спорту, 
культури, туризму 

____________ Д. Кіращук 

«____»_______2020р. 
 

Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2020р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова постійної комісії з питань 

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

_____________ Томенко Т.О. 
«____»_______2020р.  

 

 

 

    

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради  
№ ____________ від _________ 

Сільський голова 

_____________________Я.Ю.М’якущак 
 

 

 

 

 

 

Статут 

Нижньовербізького ліцею 

Нижньовербізької сільської ради 

Івано-Франківської області 
(код ЄДРПОУ 20566583) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

Нижній Вербіж, 2020 

 

  



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 
 

 

 

 

 

 

Статут 

Великоключівського ліцею 

Нижньовербізької сільської ради 

Івано-Франківської області 
(код ЄДРПОУ 20566703) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижній Вербіж, 2020 

 



 

Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Мишинської гімназії 
Нижньовербізької сільської ради 

Івано-Франківської області 
 (код ЄДРПОУ 20566560) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Мишинського закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Струмочок» 
Нижньовербізької сільської ради 

Івано-Франківської області  

(код ЄДРПОУ 20567045) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Нижньовербізького закладу 
дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Веселка»  Нижньовербізької 
сільської ради Івано-

Франківської області  
(код ЄДРПОУ 36696311) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Великоключівського закладу 
дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Ключик»  Нижньовербізької 
сільської ради Івано-

Франківської області  
(код ЄДРПОУ 41520572) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 7 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Комунального підприємства 
Нижньовербізької сільської ради 

"Благоустрій ОТГ"  
(код ЄДРПОУ 41487991) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 8 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Комунального закладу "Центр 
соціального розвитку та 

підтримки" Нижньовербізької 
сільської ради Івано-

Франківської області"  
(код ЄДРПОУ 42033426) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 9 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 
Нижньовербізької сільської ради"  

(код ЄДРПОУ 41991609) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020



Додаток 9 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії 
Нижньовербізької сільської ради 

№ ____________ від _________ 

Сільський голова  
_____________________Я.Ю.М’якущак 

 

 

 

 

 

 

Статут 

Нижньовербізької дитячої школи 
мистецтв Нижньовербізької 

сільської ради Коломийського 
району Івано-Франківської 

області  
(код ЄДРПОУ 35889265) 

нова редакція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижній Вербіж,2020 


