
 

 

Україна 

КЗ «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

72202, смт. Веселе, вул. Пушкіна, 16, т. 2-18-70, Email: firstschool2008@yandex.ua 

 

 

Витяг з протоколу № 1 

зборів трудового колективу КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» 

 

18.02.2016 р.  

Присутні: 25 чол. 

Збори вважати правомочними, оскільки зібрана більша кількість членів 

трудового колективу. 

Порядок денний: 

1. Обрання голови та секретаря зборів. 

2. Про зміну найменування КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1». 

3. Зміна складу засновників та про затвердження нової редакції установчих 

документів юридичної особи КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2». 

4. Про подачу відповідних документів до державного реєстратора 

Веселівського РУЮ для внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

 

          1. Про обрання голови та секретаря зборів. 

Вирішили: Обрати головою зборів Маслюк Н.О.  

Секретарем зборів: Василенко О.О.  

 

Голосували За-25, проти-0 

 

          2.Слухали голову зборів Маслюк Н.О. 

На підставі акту приймання - передачі від 20.01.2016 року, у зв’язку із 

переходом права власності зі спільної комунальної власності сіл та селища  

Веселівського району Запорізької області до комунальної власності 

Веселівської селищної територіальної громади, змінити назву Комунального 

закладу «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Веселівської 

районної ради Запорізької області» на Комунальний заклад «Веселівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Веселівської селищної ради». 

 

Ухвалили; 

Змінити назву Комунального закладу «Веселівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Веселівської районної ради Запорізької області» на 

Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Веселівської селищної ради». 
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Голосували За-25, проти-0 

3. Слухали голову зборів Маслюк Н.О. 

У зв’язку із переходом з права власності із спільної комунальної власності сіл 

та селища Веселівського району Запорізької області до комунальної власності 

Веселівської селищної територіальної громади про затвердження нової 

редакції установчих документів юридичної особи КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1» 

 

Ухвалили: 

Затвердити у новій редакції установчі документи юридичної особи КЗ 

«Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1». 

Голосували За-25, проти-0 

 

4. Слухали голову зборів Маслюк Н.О. 

Про подачу відповідних документів до державного реєстратора Веселівського 

РУЮ для внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

 

Ухвалили: 

Уповноважити директора КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» Олешка 

Михайла Полікарповича (р.н.о.к.п.п. 2092502811) на подання документів до 

Державної реєстраційної служби для внесення змін до установчих 

документів. 

Голосували За-25, Проти-0 

 

 

 

Голова зборів трудового колективу     Маслюк Н.О. 

 

 

 

Секретар                                                                          Василенко О.О. 


