
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018 р.                                Летичів                                                   № 42  

 

Про внесення змін до рішення 

сорок шостої сесії (І пленарне засідання)  

№12 від 25.01.2018 р «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 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести доповнення до пункту 3.2. У встановленому порядку подати 

документи, визначені Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-підприємців», 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, а саме пункт 3.2. викласти у такій редакції: 

У встановленому порядку у триденний строк уповноваженому голові 

ліквідаційної комісії Маринюку Михайлу Вікторовичу подати документи, 

визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців», 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. 



2. Виконання даного рішення покласти на юриста відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради Савранську Т.В.  

 

3. 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.  

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


