
 

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(дев’ята (27) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 листопада 2018 року 

м. Городня 

 

Про реорганізацію шляхом приєднання 

юридичної особи  Одногруповий дошкільний 

навчальний заклад на базі Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

 
 Керуючись вимогами  ст. 104, 105, 106, 107 «Цивільного кодексу 
України», ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 32, 40,  49

2
, 49

4
 Кодексу Законів про працю України, ст. 3, 4, 16 Закону 

України  «Про дошкільну освіту», ст. 11, Закону України «Про загальну 
середню освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», 
«Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. за № 
306, Указом Президента України від 30.09.2010р. за № 926/2010 «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою 
раціонального використання бюджетних коштів і вдосконалення мережі 
закладів освіти міської ради, максимального задоволення освітніх потреб 
громадян, та створення оптимальних умов для надання якісних освітніх 
послуг, Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

   1.Реорганізувати шляхом приєднання юридичну особу 

Одногруповий дошкільний навчальний заклад на базі Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, код ЄДРПОУ 39564474, юридична 

адреса: 15132, Чернігівська область, Городнянський район, с. Дроздовиця, 

вул. Перемоги, 8 до  комунального закладу Дроздовицький  заклад загальної 

середньої освіти І ступеню Городнянської міської ради Чернігівської області, 

код ЄДРПОУ 22819545, юридична адреса: 15132,  вул. Перемоги, буд. 8, с. 

Дроздовиця Городянського району Чернігівської області. 

  2.Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання юридичної 

особи Одногруповий дошкільний навчальний заклад на базі Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів згідно з додатком та визначити її 

місцезнаходження: 15132,  вул. Перемоги, буд. 8, с. Дроздовиця 

Городянського району Чернігівської області. 



      3.Комісії з реорганізації юридичної особи шляхом приєднання: 
3.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що 

здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації  
юридичної особи шляхом приєднання та подати необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

3.2. Установити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до 
юридичної особи Одногруповий дошкільний навчальний заклад на базі 
Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, що припиняється 
шляхом реорганізації (приєднання) до  комунального закладу Дроздовицький  
заклад загальної середньої освіти І ступеню Городнянської міської ради 
Чернігівської області, два місяці з дня внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань відповідних записів. 

3.3.  Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і 
розрахунків Одногрупового дошкільного навчального закладу на базі 
Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

3.4. Здійснити інші організаційно-правові заходи, пов’язані з 
реорганізацією шляхом приєднання Одногрупового дошкільного навчального 
закладу на базі Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами 
скласти передавальний акт, в якому зазначити, що комунальний заклад 
Дроздовицький  заклад загальної середньої освіти І ступеню Городнянської 
міської ради Чернігівської області є правонаступником всіх прав та 
обов’язків Одногрупового дошкільного навчального закладу на базі 
Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

3.6. Надати передавальний акт на затвердження Городнянській 
міській раді. 

   4.Контроль за виконанням  рішення покласти  на начальника відділу 

освіти Смоляра Г.Л. та постійну комісію Городнянської міської ради з питань 

освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до   

                                                                              проекту рішення дев’ятої (27) сесії  

                                                 сьомого скликання від 07 листопада 2018 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  юридичної особи шляхом припинення 

 

Голова комісії: 
Хван-Харен Тетяна Андріївна- директор одногрупового дошкільного 

навчального закладу на базі Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

 

Заступник голови комісії: 
Ковальчук Людмила Миколаївна - головний бухгалтер централізоівної 

бухгалтерії відділу освіти Городнянської міської ради; 

 

Члени комісії: 
Ілясевич Сергій Євгенович-  завідувач господарством господарчої групи відділу 

освіти Городнянської міської ради; 

 

Самійленко Лариса Валеріївна - бухгалтер централізоівної бухгалтерії відділу 

освіти Городнянської міської ради; 

 

Приходько Лариса Василівна - фахівець з юридичних та кадрових питань 

господарчої групи відділу освіти Городнянської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


