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ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Черкаської області
VІ скликання
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  02.03.2012 № 12-14
                м.Тальне

Про внесення змін до статуту Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - гімназія»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового кодексу України статті 157, пункту 157.13, розглянувши лист Тальнівської райдержадміністрації, районна рада  ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни  до статуту Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - гімназія», затвердженого рішенням районної ради від 17.12.2011 № 2-12 «Про затвердження статуту Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - гімназія» Тальнівської районної ради Черкаської області», а саме:
1.1. розділ 1. Загальні положення, пункт 1.3. викласти у такій редакції:
«Навчально-виховний комплекс (далі комплекс) є юридичною особою, неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунок  в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, емблему»;
1.2. розділ 9. Реорганізація або ліквідація комплексу, пункт 9.3. доповнити абзацом: 
«У разі ліквідації комплексу як неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу районного бюджету, якщо інше не передбачено законом».                                     
	2. Затвердити доповнення до статуту Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - гімназія» (додаються).
	3. Директору Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - гімназія» подати затверджені доповнення до статуту на проведення державної реєстрації змін до установчих документів державному реєстратору райдержадміністрації. 
4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони здоров'я та соціального захисту населення; освіти, культури, засобів масової інформації, сім’ї, молодіжної політики, фізкультури та спорту.




Заступник голови районної ради                                             В.С.Глухенький
                                                                                          




























Затверджено
Рішенням районної ради
від 02.03.2012 № 12-14	
___________С.О.Осипенко






ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

Тальнівського навчально-вихоного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1- гімназія»













		
				



                                                                                                                 Погоджено
                                                                                          начальник відділу освіти
                                                                                          райдержадміністрації                  
                                                                                          _________В.М.Синьогуб                        
                                                                                          _________2012 рік                       







Розділ 1.Загальні положення.
Пункт 1.3. викласти у такій редакції:
Навчально-виховний комплекс(далі комплекс) є юридичною особою, неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунок  в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, емблему.



Розділ 9.Реорганізація або ліквідація комплексу.
Пункт 9.3. доповнити абзацом:
 У разі ліквідації комплексу як неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу районного бюджету, якщо інше не передбачено законом.










Директор Тальнівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 1 - гімназія»                                 __________В.А.Нерубайський


















