
ПРОЄКТ 

 
ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

(третя позачергова сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18 лютого 2021 року                          с. Городище                                      № 3/ 

 

Про прийняття прав засновника 

Сенкевичівської музичної школи та 

затвердження Статуту в новій редакції  

                                                                                                                                           

На підставі рішення Луцької районної ради від 12.02.2021 №4/11 «Про 

передачу  об’єктів та майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст Луцького району Волинської області у комунальну власність 

відповідних сільських, селищних, міських рад територіальних громад 

Луцького району», відповідно до статті 143 Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Бюджетного кодексу України, статей 25, 26, 29, 59, 60, п. п. 

6¹, 6² п.10 Розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», «Про освіту» «Про культуру», Постанови Верховної Ради України 

«Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Волинської області» від 12.06.2020 №708-р, сільська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Городищенській сільській раді (код ЄДРПОУ 04590530, 

місцезнаходження: вулиця Шкільна, будинок 35, село Городище, Луцький 

район, Волинська область) ввійти до складу засновників у порядку 

правонаступництва та прийняти від Луцької районної ради усі повноваження, 

права та обов’язки засновника Сенкевичівської музичної школи (код ЄДРПОУ 

05529975, місцезнаходження: 45750, Волинська область, Горохівський район, 

селище міського типу Сенкевичівка, вулиця Привокзальна, будинок 22), в 

тому числі прийняття рішень щодо зміни найменування, внесення змін до 

Статуту та затвердження його в новій редакції, внесення будь-яких змін до 

інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно 

вищевказаного закладу освіти, а також вчиняти необхідні дії згідно чинного 

законодавства для проведення державної реєстрації перелічених та будь-яких 

інших змін. 



3. Внести зміни до найменування закладу, у зв’язку зі зміною засновника, 

перейменувавши із Сенкевичівська музична школа на «Сенкевичівська 

мистецька школа» Городищенської сільської ради (скорочена назва: 

Сенкевичівська мистецька школа). 

4. Затвердити Статут Сенкевичівської мистецької школа у новій редакції 

(додається). 

5. Уповноважити директора Сенкевичівської мистецької школи здійснити 

дії щодо державної реєстрації змін про вищезазначений заклад відповідно до 

чинного законодавства. 

6.  Фінансовому відділу Городищенської сільської ради (І. Воробей)  

передбачити кошти на утримання відповідного закладу. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

з питань бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна 

спільної власності територіальної громади Городищенської сільської ради. 
 
 

Голова                                                                                       Світлана СОКОЛЮК 
                                                                                                     




