
Додаток 1 до рішення 

Броварської міської ради 

від 03. // ££><16 № 3)05 -ОО-ОУ 

Зміни та доповнення до Статуту Броварської спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів №7 

з поглибленим вивченням предметів суспільно -гуманітарного та природничого 

профілів Броварської  міської ради Київської області. 

1.  Доповнити розділ І «Загальна частина» Статуту Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області 

наступними пунктами:  

1.16.  Освітній заклад не є платником податку як неприбуткова установа. 

1.17.  У разі припинення діяльності закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) передача активів та майна навчального закладу 

здійснюється одній, або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або 

зараховується до доходу бюджету.  

1.18.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників 

установи (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

закладу та інших пов’язаних з ними осіб.  

1.19.  Доходи прибутків закладу використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання управління, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених цим Статутом.  

2.  Внести зміни до пункту 1.11. розділу І. «Загальна частина» Статуту 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради 

Київської та викласти його в наступній редакції:  

1.11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено 

поглиблене вивчення іноземних мов, та поглиблене вивчення окремих предметів, 

профіль яких визначається на замовлення батьків при наявності кадрового 

забезпечення та матеріально-технічної бази. 

Міський голова І.В.Сапожко 



 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 18.12.2003 

№ 362-18-24 «Про створення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням предметів суспільно- гуманітарного та природничого 

профілів №7 м. Бровари». 

На виконання листа від 08.09.2016 року №6799/10/10-06-12- 02/967/2143838 

Броварської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у 

Київській області, п.7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до 

Реєстру та виключення з реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.07.2016 №440, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з  

гуманітарних питань, Броварська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від 

18.12.2003 № 362-18-24 «Про створення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів суспільно- гуманітарного та 

природничого профілів №7 м. Бровари» згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

ВІД Од- ж 

№ А63о? 


