
                                                                                        
                                                         

                                                                            УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(п’ятнадцята (33) сесія сьомого скликання) 
 

 

від 06 червня 2019 року                   

м. Городня 

 

Про    внесення    змін  до   рішення 

тринадцятої     (31)    сесії    сьомого 

скликання  Городнянської  міської 

ради від 26 березня 2019 року «Про 

припинення      юридичної      особи 

Городнянської    ЗОШ   І     ступеня 

Городнянської        міської       ради  
шляхом приєднання» 
 

З метою упорядкування процесу припинення юридичної особи – 

комунальний заклад «Городнянська загальноосвітня школа враховуючи 

рекомендації постійних комісій міської ради, керуючись ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада   

                                                          

    ВИРІШИЛА: 

  

 Внести зміни до рішення тринадцятої (31) сесії сьомого скликання  

Городнянської міської ради від 26.03.2019 року «Про припинення юридичної 

особи Городнянської ЗОШ І ступеня Городнянської міської ради шляхом 

приєднання» та викласти його у наступній редакції: 
  

1. Припинити юридичну особу – комунальний заклад «Городнянська 

загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської міської ради Чернігівської 

області (код ЄДРПОУ 34370909), юридична адреса: 15100, вул. Чернігівська, 

29, м. Городня Городнянського району Чернігівської області в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до комунального закладу «Городнянська 

гімназія» Городнянської міської  ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 

34370872), юридична адреса: 15100, вул. Чернігівська, 29, м. Городня 

Городнянського району Чернігівської області. 

2. Створити комісію з припинення юридичної особи – комунального 

закладу «Городнянська загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської 

міської ради Чернігівської області згідно з додатком. 

    3. Комісії з припинення юридичної особи: 



    3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи в порядку, передбаченому чиним законодавством України.  

    3.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення 

щодо припинення юридичної особи. 

    3.3. Протягом чотирьох місяців з дати оприлюднення повідомлення про 

припинення юридичної особи – комунального закладу «Городнянська 

загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської міської ради Чернігівської 

області здійснити дії, пов’язані з припиненням діяльності закладу, згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

    3.4. Подати на затвердження передавальний акт.   

          4. Встановити, що претензії кредиторів комунального закладу 

«Городнянська загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської міської ради 

Чернігівської області приймаються протягом двох місяців з дати офіційного 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи 

та внесення запису про припинення комунального закладу «Городнянська 

загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської міської ради Чернігівської 

області до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, за юридичною адресою закладу: вул. 

Чернігівська, буд. 29, м. Городня, Городнянський район, Чернігівська область, 

15100.  

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони 

природи та з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. 

  

 

 

 

Міський голова                              А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                   Додаток 

                                                                                         до рішення п’ятнадцятої (33) 

                                                                                        сесії сьомого скликання  

                                                                                        «06» червня 2019 року  

 

 

СКЛАД 

 комісії з припинення юридичної особи - комунального закладу    

«Городнянська загальноосвітня школа І ступеня» Городнянської 

 міської ради Чернігівської області 

 

 Голова комісії: 

Оліфіренко Ірина Борисівна – головний спеціаліст  відділу освіти Городнянської 

міської ради ( ідент.номер 2448714321). 

 

Члени комісії: 

Федоренко Михайло Павлович - директор Городнянської гімназії                                

( ідент.номер2139414815 ). 

Федоренко Ганна Григорівна - директор Городнянської ЗОШ І ст. ( ідент.номер 

2151218886). 

Кондратенко Валентина Степанівна -  бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти Городнянської міської ради ( ідент.номер 2296314323). 

Приходько Лариса Василівна – фахівець з юридичних та кадрових питань  

господарчої групи відділу освіти Городнянської міської ради ( ідент.номер 

2458708364). 

 

 

 

 

 

 


