
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Восьме демократичне скликання 

Друга (позачергова) сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2020 р.        смт Печеніжин 

№14-2/2020 
 

 

Про внесення змін у засновників  
юридичних осіб 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 4 та 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад», статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій», сесія Печеніжинської селищної ради  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни у відомості про засновника комунальних закладів, 

установ засновником яких є Печеніжинська селищна рада (ЄДРПОУ:40157159), 
а саме: 

1.1. Внести зміни у назву юридичної особи із Відділ освіти, молоді та 
спорту Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:40988255) на 
Відділ освіти, молоді та спорту Печеніжинської селищної ради. 

1.2. Внести зміни у назву юридичної особи із Відділ культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:41043454) на 
Відділ культури і туризму Печеніжинської селищної ради. 

1.3. Внести зміни у назву юридичної особи із Печеніжинська дитяча 
музична школа Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району Івано-Франківської області 
(ЄДРПОУ:23924623) на Печеніжинська дитяча музична школа Печеніжинської 
селищної ради. 

1.4. Внести зміни у назву юридичної особи із Центр дозвілля дітей та 
юнацтва Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:41580626) на 
Центр дозвілля дітей та юнацтва Печеніжинської селищної ради. 



1.5. Внести зміни у назву юридичної особи із Печеніжинський комбінат 
комунальних підприємств Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області 
(ЄДРПОУ:03345939) на Печеніжинський комбінат комунальних підприємств 
Печеніжинської селищної ради. 

1.6. Внести зміни у назву юридичної особи із Печеніжинський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Гуцулочка» Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської 
області (ЄДРПОУ:20567105) на Печеніжинський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Гуцулочка» Печеніжинської селищної ради. 

1.7. Внести зміни у назву юридичної особи із Печеніжинський ліцей 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566896) на 
Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради. 

1.8. Внести зміни у назву юридичної особи із Сопівський ліцей 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566620) на 
Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради. 

1.9. Внести зміни у назву юридичної особи із Рунгурський ліцей 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566838) на 
Рунгурський ліцей Печеніжинської селищної ради. 

1.10. Внести зміни у назву юридичної особи із Княждвірський ліцей 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566755) на 
Княждвірський ліцей Печеніжинської селищної ради. 

1.11. Внести зміни у назву юридичної особи із Молодятинська гімназія 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566577) на 
Молодятинська гімназія Печеніжинської селищної ради. 

1.12. Внести зміни у назву юридичної особи із Слобідська гімназія 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:38140387) на 
Слобідська гімназія Печеніжинської селищної ради. 

1.13. Внести зміни у назву юридичної особи із Марківська гімназія 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566548) на 
Марківська гімназія Печеніжинської селищної ради. 

1.14. Внести зміни у назву юридичної особи із Кийданецька гімназія 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566494) на 
Кийданцівська гімназія Печеніжинської селищної ради. 

1.15. Внести зміни у назву юридичної особи із Малоключівська гімназія 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ:20566531) на 
Малоключівська гімназія Печеніжинської селищної ради. 



2. Внести відповідні зміни до право установчих документів, 
вищезазначених комунальних закладів, установ засновником яких є 
Печеніжинська селищна рада. 

3. Керівникам комунальних закладів в установленому законодавством 
порядку внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

4. Керівникам комунальних закладів, установ засновником яких є 
Печеніжинська селищна рада в установленому законодавством порядку 
провести: 

4.1. Виготовлення гербових печаток, штампів та кутових штампів згідно 
вимог чинного законодавства. 

4.2. Затвердження складу комісії для складання акту та знищення 
гербових печаток, штампів та кутових штампів. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 
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