
     
 

Пояснювальна записка до проєкту рішення 
«Про зміну повних та скорочених назв  КОРОСТЕНСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ №2 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СИНГАЇВСЬКОГО» ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, КОРОСТЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III  
СТУПЕНІВ №9 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та затвердження Статутів в 
новій редакції» 

 
      
 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, з метою приведення установчих 
документів закладів загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади у відповідність до вимог законодавства в галузі освіти,  
своєчасного здійснення підготовчих дій переходу закладів загальної середньої 
освіти на фінансову автономію, виведення їх зі складу централізованої 
бухгалтерії, з подальшим поданням до Казначейської служби відомостей про 
заклади із самостійним бухгалтерським обліком, як заклади, що є 
розпорядниками 3-го рівня та своєчасного прийому-передачі балансових 
активів наприкінці фінансового року, необхідне прийняття даного рішення як 
невідкладне. 
 
 
 
 
           
Начальник  відділу освіти 
виконавчого комітету  
Коростенської міської ради                                Алла  КРАСНОКУТСЬКА            
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Довідка погодження проєкту рішення 
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Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 
 
Виконавець: Краснокутська Алла Володимирівна, начальник відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця Грушевського, 66, 
місто Коростень, тел. 9-61-91. 
 
 
Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 
Петрович. 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 
Синицький Олександр Петрович. 
 
Запросити:   
 
Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ №2 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СИНГАЇВСЬКОГО» ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, КОРОСТЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III  
СТУПЕНІВ №9 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та затвердження Статутів в 
новій редакції» 

 
      
 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, з метою приведення установчих 
документів закладів загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади у відповідність до вимог законодавства в галузі освіти,  
своєчасного здійснення підготовчих дій переходу закладів загальної середньої 
освіти на фінансову автономію, виведення їх зі складу централізованої 
бухгалтерії, з подальшим поданням до Казначейської служби відомостей про 
заклади із самостійним бухгалтерським обліком, як заклади, що є 
розпорядниками 3-го рівня та своєчасного прийому-передачі балансових 
активів наприкінці фінансового року, необхідне прийняття даного рішення як 
невідкладне. 
 
 
 
 
           
Начальник  відділу освіти 
виконавчого комітету  
Коростенської міської ради                                Алла  КРАСНОКУТСЬКА            
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Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 
 
Виконавець: Краснокутська Алла Володимирівна, начальник відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця Грушевського, 66, 
місто Коростень, тел. 9-61-91. 
 
 
Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 
Петрович. 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 
Синицький Олександр Петрович. 
 
Запросити:   
 
Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
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