
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок дев’ятої сесії 

 

27.04.2018 р.                                      Летичів                                         №   

 

Про припинення діяльності бюджетних установ 

Летичівської селищної ради   

 

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. Припинити діяльність: 

1.1 Терлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області  (22780369). 

1.2. Ялинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області  (22780346). 

1.3. Майдан-Вербецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Летичівської районної ради Хмельницької області(22780323).  

1.4. Копитинецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області(22780205). 



1.5.Чаплянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Летичівської районної ради 

Хмельницької області(22780263).  

 

2. Створити комісію з припинення: 

2.1 Терлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області  (22780369). 

2.2. Ялинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області  (22780346). 

2.3. Майдан-Вербецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Летичівської районної ради Хмельницької області(22780323).  

2.4. Копитинецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Летичівської 

районної ради Хмельницької області(22780205). 

2.5.Чаплянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Летичівської районної ради 

Хмельницької області(22780263) у такому складі: 

Маринюк Михайло Вікторович – голова комісії, начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (2954306952) 

Хмельницька область Летичівський район смт Летичів вул. Савіцького Юрія, 

буд. 16 

Савранська Тетяна Василівна – секретар комісії, юрист відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

Члени комісії: 

Гущак Василь Миколайович –заступник селищного голови з питань 

фінансів, економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської селищної ради; 

Хмельовська Любов Павлівна – головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради; 

Сапіташ Ріма Володимирівна – інспектор по кадрах відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради; 

Човча Владислав Степанович –головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради; 

Демюк Валентина Володимирівна – головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної  ради; 

Човча Алла Григорівна  – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради; 



Онищук Борис Васильович - головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради; 

Козубівський Олександр Антонович – інженер-будівельник відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

 

3. Уповноважити, голову комісії відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради Маринюка М.В. в установленому порядку 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення 

щодо припинення юридичної особи подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців відповідних записів; 

3.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов'язаних з припиненням юридичної особи, відповідно до вимог 

законодавства. 

3.2 Подати в установленому порядку на затвердження сесії селищної 

ради ліквідаційні баланси. 

4. Встановити термін подачі заяв кредиторів протягом 2-х місяців з дати 

оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції 

України. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради Маринюка М.В. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я,освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (голова 

комісії Варченко М.Л.).  

 

Селищний голова                                                              І.Тисячний 


