
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят восьмої сесії 

 

22.05.2019 р.                                Летичів                                                №  

 

 

Про припинення діяльності шляхом  

ліквідації Снітівського дошкільного  

навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» 

 

 

Керуючись статтями 32, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 59 Господарського кодексу України, 

статтями 104, 105, 110,111 Цивільного кодексу України, статтею 16 Закону 

України «Про дошкільну освіту», статтею 66 Закону України «Про освіту», 

Законом України, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань», з метою оптимізації мережі 

навчальних закладів, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити шляхом ліквідації діяльність Снітівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» (ЄДРПОУ: 38795484; юридична 

адреса: 31543, Хмельницька обл., Летичівський район, село Снітівка, вул. 

Колгоспна, будинок 18). 

2. Затвердити склад ліквідаційної комісії (додаток додається). 

3. Уповноважити ліквідаційну комісію провести ліквідацію 

Снітівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Голові ліквідаційної комісії Снітівського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) «Веселка» Маринюку Михайлу Вікторовичу протягом 

трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомити державного 



реєстратора про припинення Снітівського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Веселка» шляхом подання необхідного пакету документів. 

5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

Снітівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» два 

місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань фінансів, економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської 

селищної ради Гущака В.М., заступника селищного голови з гуманітарних 

питань Мазуркова А.А. та на постійну комісію з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (голова комісії Варченко 

М.Л.). 

 

 

Селищний голова                                                          Тисячний І.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток №1 

до рішення №__ 

                                                                                           від 22.05.2019р.        

 

 

 

Склад 

ліквідаційної комісії для проведення ліквідації освітніх закладів 

 

Маринюк Михайло Вікторович                     начальник відділу освіти,  

(Ідент.код 2954306952)                                  молоді та спорту Летичівської   

                                                                          селищної ради,  голова комісії 

 

Савранська Тетяна Василівна                         юрист, секретар комісії   

(Ідент. код 3547009321) 

Члени комісії: 

 

Мазурков Анатолій Анатолійович                 Заступник селищного голови з 

(Ідент. код 2359702895)                                   гуманітарних питань 

 

Човча Алла Григорівна                                    Головний спеціаліст 

(Ідент. код 2310703422) 

 

Хмельовська Любов Павлівна                         Головний бухгалтер 

(Ідент. код 2280414602) 

 

Сапіташ Ріма Володимирівна                          Інспектор по кадрах 

(Ідент. код 2956310020) 

 


