ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
VІІ скликання
Сорок шостої сесії
__.01.2018 р.

Летичів

№

Про припинення діяльності шляхом
ліквідації освітніх закладів

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№778 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний
заклад», від 12 березня 2003 р. N 306 Про затвердження Положення про
навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" Господарського кодексу України, на основі
розпорядження голови Летичівської селищної ради від 08.09.2017
№91/2017р., селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити шляхом ліквідації діяльність:
1.1. Терлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;
1.2. Копитинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;
1.3. Горбасівської загальноосвітньої школи І ступеня;
1.4. Майдан-Голенищівської загальноосвітньої школи І ступеня;
1.5. Прилужнянської загальноосвітньої школи І ступеня;
1.6. Сахнянської загальноосвітньої школи І ступеня;
1.7. Юрчинецької загальноосвітньої школи І ступеня;
1.8. Майдан-Вербецького загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

1.9. Чаплянського Навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»;
1.10. Ялинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня;
1.11. Рожнянської загальноосвітньої школи І ступеня.
2. Створити ліквідаційну комісію для проведення ліквідації (згідно
додатку).
3. Ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових заходів,
передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації освітніх закладів в
тому числі:
3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про
рішення щодо ліквідації освітніх закладів.
3.2. У встановленому порядку подати документи, визначені Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осібпідприємців», до державного реєстратора для внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про
припинення діяльності освітніх закладів згідно з чинним законодавством
України.
3.3. Встановити, що претензії кредиторів до освітніх закладів
приймаються протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про
припинення юридичної особи у спеціалізованому засобі масової інформації.
3.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами
скласти проміжний ліквідаційний баланс, надавши його для затвердження на
сесію селищної ради.
3.5. Завершити заходи щодо ліквідації освітніх закладів про що
проінформувати селищну раду в двомісячний термін.
3.6. По закінченню процедури припинення шляхом ліквідації освітніх
закладів голові ліквідаційної комісії прозвітувати на пленарному засіданні
селищної ради.
3.7. Вчиняти інші дії направлені на припинення (ліквідацію)
підприємства.
4. Інспектору по кадрах освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради вжити заходів, передбачених трудовим законодавством щодо
вивільнення працівників.
5. Бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради забезпечити процедуру обліку та збереження майна, яке закріплене за
установою на праві оперативного управління.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного
голови з питань фінансів, економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської
селищної ради Гущака В.М. і постійних комісії селищної ради з питань

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова
комісії Самолюк М.М.) та з питань освіти, культури, молоді та спорту (голова
комісії Варченко М.Л.).

Селищний голова

Тисячний І.І.

Додаток №1
до рішення №__
від __.01.2018р.

Склад
ліквідаційної комісії для проведення ліквідації освітніх закладів
Маринюк Михайло Вікторович

начальник відділу освіти,
молоді та спорту Летичівської
селищної ради, голова комісії

Савранська Тетяна Василівна

юрист, секретар комісії
Члени комісії:

Гущак Василь Миколайович

Заступник селищного голови
з питань фінансів, економіки,
торгівлі
та
інвестицій
Летичівської селищної ради

Хмельовська Любов Павлівна

Головний бухгалтер

Козубівський Олександр Антонович

Інженер-будівельник

Сапіташ Ріма Володимирівна

Інспектор по кадрах

Човча Владислав Степанович

Головний спеціаліст

Човча Алла Григорівна

Головний спеціаліст

Демюк Валентина Володимирівна

Головний спеціаліст

Онищук Борис Васильович

Головний спеціаліст

