
                                                                                        

                                                                                                                                                                                              

   
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

6 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ   
            

24 квітня  2018 року         № 210 

 

 

Про відкриття другої молодшої  

групи «В» у ЗДО «Веселка» 

 

 

 Відповідно до статті 142 Конституції України, статей 26, 59, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту 39 прикінцевих 

та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 177, 181, 190 

Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського 

кодексу України, статті 3 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», статті 13 Закону України «Про 

позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 

року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності»,  рішення 18-ї сесії районної ради 7-го скликання від 15.12.2017 року 

«Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад 

Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна», рішення 2 сесії 

7 скликання Гребінківської міської ради № 24 від 22.12.2017 року «Про 

прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району 

у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади об'єктів нерухомого майна» з метою створення додаткових місць в 

закладі дошкільної освіти «Веселка» відповідно до потреб батьків та 

враховуючи  висновки і рекомендації постійних комісій Гребінківська міська  

рада : 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Відкрити  02.05 2018 року другу молодшу групу «В»  у ЗДО 

«Веселка». 

2. Внести зміни до штатного розпису ЗДО «Веселка»: 

- ввести 1,8 шт. од. вихователя; 

- ввести 1,15 шт. од. помічника вихователя; 

- ввести 0,25 шт. од. машиніста із прання та ремонту одягу; 

- ввести 0,25 шт. од. музичного керівника. 



3. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти «Веселка» в новій 

редакції (додаток). 

4. Доручити  керівнику ЗДО «Веселка» Скитській А.О. провести в 

установленому законом порядку Державну реєстрацію Статуту. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров'я 

та соціального захисту (Кулікову Т.В.). 

 

Секретар міської ради       Л.В. Цапенко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


