
                                          

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(дев’ята (27) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 листопада 2018 року 

м. Городня                                                                                                   

 

Про реорганізацію Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської 

області 

 

     У зв’язку з відсутністю учнівського контингенту у Дроздовицькій 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської 

області,  відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню 

освіту», ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

    1. Реорганізувати Дроздовицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 22819545) 

шляхом перетворення у комунальний заклад  Дроздовицький заклад загальної 

середньої освіти І ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області. 

2. Встановити, що комунальний заклад  Дроздовицький заклад загальної 

середньої освіти І ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області є 

правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованої шляхом 

перетворення Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 22819545). 

3. Створити комісію з реорганізації Дроздовицької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області у складі 

згідно з додатком. 

4. Доручити голові комісії (Шуляк І.В.) подати державному реєстратору 

рішення про початок процедури перетворення у термін, визначений чинним 

законодавством України. 

5. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторів до 

Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської 

ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 22819545) складає 2 (два) місяці з 

дня внесення рішення уповноваженої особи щодо її припинення в результаті 

реорганізації. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 15132, с. 

Дроздовиця, вул. Перемоги, 8 Городнянського району Чернігівської області. 



6. Зобов’язати голову Комісії (Шуляк І.В.) провести процедуру 

реорганізації установи, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо 

припинення юридичної особи в результатаі реорганізації шляхом 

перетворення Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 22819545)  у 

комунальний заклад  Дроздовицький заклад загальної середньої освіти І 

ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області, в тому числі: 

6.1. Повідомити в установленому чинним законодавством України 

порядку працівників Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області про припинення юридичної 

особи в результаті реорганізації шляхом перетворення. 

Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників 

Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської 

ради Чернігівської області у порядку та на умовах, визначених чинним 

законодавством України. 

6.2. Провести до 01.05.2019 року інвентаризацію майна Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської ради 

Чернігівської області. 

6.3. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 

зобов’язаннями районного Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області. 

6.4. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до 

Городнянської міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 

кредиторами Дроздовицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Городнянської міської ради Чернігівської області. 

7. Начальнику відділу освіти  Городнянської міської ради Смоляру Г.Л. 

привести статутні документи комунального закладу Дроздовицький заклад 

загальної середньої освіти  І ступеня Городнянської міської ради 

Чернігівської області у відповідність до вимог чинного законодавства.  

     8. Скласти Статут комунального закладу  Дроздовицький заклад загальної 

середньої освіти  І ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області та 

подати на затвердження до Городнянської міської ради. 

9.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

       Секретар міської ради:                                                  С.А. Більська    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до   

                                                                               рішення дев’ятої (27) сесії  

                                                 сьомого скликання від 07 листопада 2018 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  юридичної особи шляхом приєднання 

 

Голова комісії: 

Шуляк Ірина Василівна- вчитель початкових класів Дроздовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської 

області.  

Заступник голови комісії: 

Ковальчук Людмила Миколаївна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти Городнянської міської ради.  

 

Члени комісії: 

Ілясевич Сергій Євгенович-  завідувач господарством господарчої групи відділу 

освіти Городнянської міської ради. 

  

Самійленко Лариса Валеріївна - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Городнянської міської ради. 

  

Приходько Лариса Василівна - фахівець з юридичних та кадрових питань 

господарчої групи відділу освіти Городнянської міської ради.  

 


