
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

 

25.06.2018 р.                                Летичів                                                №  

 

Про зміну типу, перейменування 

закладів загальної середньої освіти та 

реорганізації шляхом приєднання 

закладів дошкільної освіти громади 

 

З метою економного і раціонального використання бюджетних коштів 

ефективного використання матеріальних ресурсів та комунального майна, 

відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 

Господарського кодексу України, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, 

статею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування України», 

відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про освіти», статті 11 

Закону України «Про загальну середню освіту», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Змінити тип та перейменування: 

1.1. Сусловецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області (31522, 

Хмельницька обл., Летичівський район, село Суслівці, вулиця Молодіжна , 

будинок 1. Індифікаційний код: 22780240) у Сусловецький ліцей 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області з 

структурними підрозділами: гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня, 

початкова школа – заклад освіти І ступеня, заклад дошкільної  освіти. 

    1.2.  Новокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області 

(31523, Хмельницька обл., Летичівський район, село Новокостянтинів, 

вулиця Центральна, будинок 10. Індифікаційний код: 22775204) у 

Новокостянтинівський ліцей Летичівської селищної ради Летичівського 



району Хмельницької області з структурними підрозділами: гімназія- заклад 

середньої освіти ІІ ступеня, початкова школа – заклад  освіти І ступеня, 

заклад дошкільної  освіти. 

    1.3.  Голенищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Анатолія 

Даниловича  Локазюка Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області (31553, Хмельницька обл., Летичівський район, село 

Голенищеве, вулиця Центральна, будинок 63. Індифікаційний код: 23832177) 

у Голенищівський ліцей  імені Анатолія Даниловича  Локазюка  Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області з структурними 

підрозділами: гімназія -заклад середньої  освіти ІІ ступеня, початкова школа - 

заклад освіти І ступеня, заклад дошкільної  освіти. 

   1.4. Летичівський навчально-виховний комплекс № 3 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Летичівської селищної 

ради Хмельницької області (31500, Хмельницька обл., Летичівський район, 

селище міського типу Летичів, вул. Горбатюка, будинок 3. Індифікаційний 

код: 22780145) у Летичівський ліцей № 3 Летичівської селищної ради 

Хмельницької області з структурними підрозділами: гімназія - заклад 

середньої освіти ІІ ступеня, початкова школа – заклад освіти І ступеня, 

заклад дошкільної  освіти. 

1.5. Летичівський навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Летичівської селищної ради Хмельницької 

області (31500, Хмельницька обл., Летичівський район, селище міського типу 

Летичів, провулок Шкільний, будинок 5. Індифікаційний код: 22985982) у 

Летичівський ліцей № 1 Летичівської селищної ради Хмельницької області з 

структурними підрозділами: гімназія –  заклад середньої освіти  ІІ ступеня, 

початкова школа – заклад  освіти І ступеня. 

 

2. Реорганізувати: 

2.1. Сусловецький дошкільний навчальний заклад (садок-ясла) 

«Ромашка» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31522, Хмельницька обл., Летичівський район, село Суслівці, вул. 

Центральна, будинок 20. Індифікаційний код: 34323450) шляхом його 

приєднання до Сусловецького ліцею Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області як дошкільного підрозділу; 

2.2. Новокостянтинівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Берізка» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31523, Хмельницька обл., Летичівський район, село 

Новокостянтинів, вулиця Центральна, будинок 12. Індифікаційний код: 

34323398) шляхом його приєднання до Новокостянтинівського ліцею 



Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області як 

дошкільного підрозділу; 

2.3. Голенищівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Журавлик» Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області (31553, Хмельницька обл., Летичівський район, село 

Голенищеве, вулиця Центральна, будинок 67. Індифікаційний код: 37000520) 

шляхом його приєднання до Голенищівського ліцею Летичівської селищної 

ради Летичівського району Хмельницької області як дошкільного підрозділу; 

2.4. Горбасівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Сонечко» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31540, Хмельницька обл., Летичівський район, село Горбасів, вулиця 

Шкільна, будинок 1. Індифікаційний код: 37329125) шляхом його 

приєднання до Летичівського ліцею № 3 Летичівської селищної ради 

Хмельницької області як дошкільного підрозділу; 

2.5. Козачківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Сонечко» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31546, Хмельницька обл., Летичівський район, село Козачки, пров. 

Криничний. Індифікаційний код: 34323487) шляхом його приєднання до 

Козачківської початкової школи І ступеня, філії Летичівського ліцею № 1 

Летичівської селищної ради Хмельницької області,  як дошкільного 

підрозділу. 

3. Визнати:  

3.1. Сусловецький ліцей Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області правонаступником майна прав та зобов’язань 

Сусловецького дошкільного навчального закладу (садок-ясла) «Ромашка» 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області 

(31522, Хмельницька обл., Летичівський район, село Суслівці, вул. 

Центральна, будинок 20. Індифікаційний код: 34323450);  

3.2. Новокостянтинівський ліцей Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області правонаступником майна прав 

та зобов’язань Новокостянтинівського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Берізка» Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області (31523, Хмельницька обл., Летичівський район, село 

Новокостянтинів, вулиця Центральна, будинок 12. Індифікаційний код: 

34323398); 

3.3. Голенищівський ліцей ім. А. Д. Локазюка  Летичівської селищної 

ради Летичівського району Хмельницької області правонаступником майна 

прав та зобов’язань Голенищівського ДНЗ «Журавлик» Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області, село 



Голенищеве, вулиця Руслана Присяжнюка, будинок 67. Індифікаційний код: 

37000520);  

 

3.4. Летичівський ліцей № 3 Летичівської селищної ради Хмельницької 

області правонаступником майна прав та зобов’язань Горбасівського ДНЗ 

«Сонечко» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31540, Хмельницька обл., Летичівський район, село Горбасів, вулиця 

Шкільна, будинок 1. Індифікаційний код: 37329125);  

3.5. Летичівський ліцей № 1 Летичівської селищної ради Хмельницької 

області правонаступником майна прав та зобов’язань Козачківського ДНЗ 

«Сонечко» Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області (31546, Хмельницька обл., Летичівський район, село Козачки, пров. 

Криничний. Індифікаційний код: 34323487). 

4. Завідувачам Сусловецького ДНЗ «Ромашка» (Малінова О. М.), 

Новокостянтинівського ДНЗ «Берізка» (Надопко І.В.), Голенищівського ДНЗ 

«Журавлик» (Мельник М.В.), Горбасівського ДНЗ «Сонечко» (Ліник Л.І.); 

Козачківського ДНЗ «Сонечко» (Акімочкіна Н.В.): 

4.1. Здійснити передачу майна, усіх прав та зобов’язань 

правонаступникам: Сусловецькому ліцею Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області, Новокостянтинівському ліцею 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, 

Голенищівському  ліцею Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, Летичівському  ліцею № 3 Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, Летичівському  ліцею № 1 Летичівської 

селищної ради Хмельницької області з дотриманням чинного законодавства 

України. 

4.2. Вжити передбачених законодавством України організаційних 

заходів, пов’язаних з припиненням юридичної особи в результаті 

реорганізації шляхом приєднання та подати передавальний акт на 

затвердження селищного голови. 

4.3. Забезпечити в порядку, встановленому законодавством, 

попередження про можливе вивільнення працівників закладів дошкільної 

освіти, відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП, а також дотримання їх соціально 

правових гарантій. 

5. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради Маринюку М.В. затвердити склад комісії з реорганізації шляхом 

приєднання вище названих закладів дошкільної освіти (згідно додатку). 

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

дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 



юридичної особи та внесення запису про реорганізацію закладів дошкільної 

освіти до Єдиного державного реєстру.  

7. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

  Прус Тетяні  Василівні, Данилюку Івану Миколайовичу, Драчуку 

Олександру Івановичу, Білоконю Анатолію Олександровичу, Долинському 

Анатолію Борисовичу;  

завідувачам закладів дошкільної освіти: 

 Акімочкіній Наталії  Володимирівні    Козачківського ДНЗ,  

Маліновій Олені Миколаївні   Сусловецького ДНЗ,  Лінник  Людмилі 

Іванівні     Горбасівського ДНЗ,  Мельник Марії Вікторівні   Голенищівського 

ДНЗ,  Надобко Ірині Василівні  Новокостянтинівського  ДНЗ                                         

в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття даного рішення та подати необхідні документи 

для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців відповідних записів. 

8. Затвердити сесією Летичівської селищної ради статути закладів 

загальної середньої освіти у новій редакції; 

директори: Сусловецького ліцею (Прус Т.В.), Новокостянтинівського 

ліцею (Данилюк І.М.), Голенищівського ліцею (Драчук О.І.), Летичівського 

ліцею № 3 (Білоконь А.О.), Летичівського ліцею № 1 (Долинський А.Б.) 

(Статути додаються). 

        9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань фінансів, економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської 

селищної ради Гущака В.М. та постійну комісію селищної ради з питань 

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

комісії Варченко М.Л.). 

 

 

Голова селищної ради                                                        І.І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Додаток №1 

                                                                                                 до рішення №__ 

                                                                                       від 25.06.2018р.        

 

                                                            Склад 

 комісії  по реорганізації закладів дошкільної освіти  Летичівської 

селищної ради 

 

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 

 

Хмельовська Любов Павлівна           -               головний бухгалтер 

 

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 

Долинський  Анатолій Борисович     -               директор Летичівського НВК  

                                                                         №1 «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» 

Драчук Олександр Іванович         -                      директор Голенищівської  

                                                                           ЗОШ   І-ІІІст. ім. А.Д.Локазюка 

Білоконь Анатолій Олександрович      -             директор Летичівського НВК 

                                                                            №3 «ЗОШ І-ІІІст. ДНЗ»  

Прус Тетяна Василівна       -                 директор Сусловецької   ЗОШ І- ІІІст.   

Данилюк Іван Миколайович     -  директор Новокостянтинівської ЗОШ І-ІІІст.  



Акімочкіна Наталія  Володимирівна     -            завідувач Козачківським ДНЗ   

Малінова Олена Миколаївна             -                завідувач Сусловецьким ДНЗ 

Лінник  Людмила Іванівна             -                   завідувач Горбасівським ДНЗ 

Мельник Марія Вікторівна        -                     завідувач Голенищівським ДНЗ 

Надобко Ірина Василівна          -            завідувач Новокостянтинівським  ДНЗ                                         

 

 

 

 


