
 

 

                                                                                    
                                                                            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              

(дев’ятнадцята (37) сесія сьомого скликання) 
 

 

від 03 грудня 2019 року                   

м. Городня 

 

Про припинення юридичної особи 

одногрупового дошкільного  

навчального закладу на базі 

Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

шляхом приєднання 

 

 

З метою створення оптимальної освітньої мережі, єдиного освітнього 

простору для здобувачів освіти Городнянської міської ради і прилеглих 

населених пунктів, забезпечення права дитини на доступність здобуття 

дошкільної освіти, відповідно до ст. 3, 4, 16 Закону України  «Про дошкільну 

освіту», ст. 11, Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про 

навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003р. за № 306, ст. 59 Господарського Кодексу 

України, ст. 104, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

та з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю,  Городнянська міська 

рада в и р і ш и л а:  
  

1.Припинити юридичну особу Одногруповий дошкільний  навчальний 

заклад на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ 39563947), 

юридична адреса: 15125, Чернігівська область, Городнянський район, с. 

Мощенка , вул.Цимбаліста,32, в результаті реорганізації  шляхом приєднання 

до   Мощенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської міської 

ради  Чернігівської області (код ЄДРПОУ 22817575), юридична адреса:15125, 

Чернігівська область, Городнянський район, с. Мощенка , вул.Цимбаліста,32. 

2.Встановити, що в результаті реорганізації, майно, майнові права та 

обов’язки переходять до Мощенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Городнянської міської ради  Чернігівської області.  



3.Створити комісію з припинення юридичної особи - одногруповий 

дошкільний  навчальний заклад на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів у складі 

згідно з додатком та визначити її місцезнаходження: 15125, Чернігівська 

область, Городнянський район, с. Мощенка, вул.Цимбаліста, 32.  
4.Голові комісії з припинення юридичної особи:  

4.1.Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи в порядку передбаченому чинним законодавством України. 

 4.2.Встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох 

місяців з дня опублікування повідомлення про припинення юридичної особи.  
4.3.Попередити працівників одногрупового дошкільного навчального 

закладу на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів, щодо припинення діяльності 

юридичної особи шляхом приєднання та можливе вивільнення працівників.  
4.4.Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальній 

установі, яка припиняється, та після закінчення строку для пред’явлення вимог 

кредиторами скласти передавальний акт одногрупового дошкільного  

навчального закладу на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів  та подати його на 

затвердження.  
4.5.Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України.  
4.6.У встановленому порядку подати документи, визначені Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», до державного реєстратора, для 

внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців про припинення діяльності комунального закладу, згідно з 

чинним законодавством.  
5.Здійснити інші заходи передбачені законодавством щодо припинення 

юридичної особи шляхом приєднання.  

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради 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 дев’ятнадцятої (37) 

сесії сьомого скликання  

від 03  грудня  2019 року 

«Про припинення юридичної особи 

одногрупового дошкільного  навчального 

закладу на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  шляхом приєднання» 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації юридичної особи  

одногруповий дошкільний  навчальний заклад  

на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
 

Голова комісії: 

Дегтяр Світлана Леонідівна - директор одногрупового дошкільного  навчального 

закладу на базі Мощенської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( РН ОКПП 3404614165). 

 

Члени комісії: 

Тупик Віктор Іванович - директор Мощенської ЗОШ І-ІІІ ст. (РН ОКПП 

2301911493 ). 

Царенко Володимир Миколайович – начальник господарчої групи відділу освіти 

Городнянської міської ради (РН ОКПП 2935220236). 

Бабич Олена Павлівна -  бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Городнянської міської ради (РН ОКПП 2749406149). 

Приходько Лариса Василівна – фахівець з юридичних та кадрових питань  

господарчої групи відділу освіти Городнянської міської ради (РН ОКПП 

2458708364). 

 

 

 

 

 

 

 


