
                                                                                                        

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

VII скликання 

Вісімдесят восьмої (позачергової) сесії 

 

11.06.2020 р.                         смт Летичів                         № 1 

 

Про внесення змін до рішення  

Вісімдесят сьомої сесії Летичівської селищної 

 ради № 81 від 26.05.2020 року 

«Про припинення юридичної особи» 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», Цивільного кодексу України, Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Цивільного кодексу України 

Летичівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Вісімдесят сьомої сесії Летичівської селищної ради № 81 «Про 

припинення юридичної особи», затвердженого 26.05.2020 року, виклавши його у новій редакції: 

 

«1. Припинити юридичну особу - відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

- шляхом реорганізації (приєднання) до Летичівської селищної ради. Процедуру реорганізації 

(приєднання) розпочати з дати прийняття даного рішення. 

 

2. Утворити комісію з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради (ЄДРПОУ 40231184), яка буде здійснювати керівництво діяльністю відділу освіти (Додаток 

№ 1). 

 

3. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації: 31500, вул. Соборна, 16, смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

 

4. Делегувати повноваження голові комісії з реорганізації щодо здійснення заходів, які 

пов’язані з реорганізацією юридичної особи, а саме: 

4.1. Провести реорганізацію юридичної особи у передбачені законодавством терміни; 

4.2. Надати державному реєстратору документи, встановлені законодавством, для 

проведення реорганізації юридичної особи протягом 3-х робочих днів із дати прийняття даного 

рішення; 

4.3. Провести інвентаризацію майна реорганізованої юридичної особи; 

4.4. Провести розрахунки з бюджетом, працівниками; 

4.5. Скласти і затвердити передавальні акти (до 15.08.2020 р.); 

4.6. Вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію 

юридичної особи. 

 

5. Надати право першого підпису фінансових і банківських документів голові комісії з 

реорганізації Гущаку Василю Миколайовичу, право другого підпису - члену комісії з реорганізації 

Ваврик Наталії Миколаївні. 

 

6. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів протягом двох місяців із дати 

публікації оголошення на вебсайті Летичівської селищної ради, у засобах масової інформації, на 



вебсайті Міністерства юстиції України щодо припинення діяльності юридичної особи – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 40231184) шляхом реорганізації 

(приєднання) до Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 04404548). 

 

7. Структуру і штатний розпис Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 04404548) привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства.  

 

8. Майно, майнові права та обов’язки відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради (ЄДРПОУ 40231184) передати до Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 04404548). 

 

9. Летичівську селищну раду (ЄДРПОУ 04404548) вважати правонаступником відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради (ЄДРПОУ 40231184). 

 

10. Виконання даного рішення покласти на голову комісії з реорганізації Гущака В.М. 

 

11. Секретарю селищної ради Поповій О.В. дане рішення оприлюднити у день голосування. 

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

дотримання прав людини, законності, профілактики, злочинності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту (секретар комісії Кліпановська Н.М.), постійну 

комісію селищної ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(голова комісії Варченко М.Л.), постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.)». 

 

 

 

Селищний голова                   І.Тисячний. 



Д О Д А Т О К  № 1 

до рішення 88-ї (позачергової) сесії  

Летичівської селищної ради 

від 11.06.2020 року №  

 

С К Л А Д 

комісії з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради 

 

 

Голова комісії: 

 

Гущак Василь Миколайович – заступник Летичівського селищного голови 

ідентифікаційний номер –*********** 

 

 

Члени комісії: 
 

1. Ваврик Наталія Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер –*********** 

 

2. Малінін Вадим Валерійович – завідуючий юридичним сектором виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер –*********** 

 

3. Хмельовська Любов Павлівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер –*********** 

 

4. Варченко Маргарита Львівна – голова постійної комісії селищної ради з питань охорони 

здоров`я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

ідентифікаційний номер –*********** 

 

5. Ніцевич Олена Вікторівна- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер-*********** 

 

6. Ружанська Антоніна Мар’янівна-спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер-*********** 

 

7. Коберник Олена Володимирівна-головний спеціаліст юридичного сектору виконавчого 

комітету Летичівської селищної ради 

ідентифікаційний номер-*********** 

  

8. Сербін Світлана Іванівна-депутат Летичівської селищної ради 

Ідентифікаційний номер-*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 


