
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(сімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 22 грудня 2022 року 

м. Городня 

 

Про припинення юридичної особи 

комунального закладу 

«Переписька початкова школа» 

Городнянської міської ради 

 шляхом ліквідації 

 

      
     У зв’язку з відсутністю здобувачів освіти у комунальному закладі                    

«Переписька початкова школа» Городнянської міської ради, з метою оптимізації 

мережі закладів освіти Городнянської міської ради, економічного і 

раціонального використання бюджетних коштів відповідно до ст. 32 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», керуючись пунктом тридцять ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Городнянська міська рада       в и р і ш и л а: 

 

1. Припинити юридичну особу – комунальний заклад «Переписька 

початкова школа» Городнянської міської ради (код ЄДРПОУ 22817824, 

місцезнаходження юридичної особи: вул. Лесі Українки, буд. 3, с.Перепис, 

Чернігівського району, Чернігівської області, 15111) шляхом ліквідації. 

2.Створити комісію з припинення юридичної особи -  комунального 

закладу «Переписька початкова школа» Городнянської міської ради шляхом 

ліквідації, згідно з додатком. 

3.Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту внесення рішення до 

Єдиного Державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі - Єдиний Державний реєстр) переходять 

повноваження щодо управління справами юридичної особи - комунального 

закладу «Переписька початкова школа» Городнянської міської ради.   
     4.Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторів до комунального 

закладу «Переписька початкова школа» Городнянської міської ради становить         

два місяці з дня державної реєстрації рішення щодо ліквідації юридичної особи в 

Єдиному Державному реєстрі. Вимоги кредиторів будуть прийматися за 

адресою: вул.Лесі Українки, буд.3, с.Перепис, Чернігівського району, 

Чернігівської області, 15111. 



    5.Комісії забезпечити здійснення усіх організаційно – правових заходів, 

пов’язаних з припиненням юридичної особи - комунального закладу 

«Переписька початкова школа» Городнянської міської ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

6.Голові комісії ( Оліфіренко І.Б.): 

6.1.Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення 

діяльності - комунального закладу «Переписька початкова школа» 

Городнянської міської ради шляхом ліквідації. 

6.2.Попередити працівників комунального закладу «Переписька початкова 

школа» Городнянської міської ради про їх наступне вивільнення у зв’язку з 

ліквідацією юридичної особи та направити до Городнянської філії 

Чернігівського обласного центру зайнятості інформацію про вивільнення 

працівників. 

     6.3.Провести інвентаризацію майна комунального закладу «Переписька 

початкова школа» Городнянської міської ради. 

     6.4.Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами  за 

зобов’язаннями комунального закладу «Переписька початкова школа» 

Городнянської міської ради.  

      6.5.Скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження сесії 

Городнянської міської ради, після закінчення строку пред’явлення вимог  

кредиторами до комунального закладу «Переписька початкова школа» 

Городнянської міської ради. 

       6.6.Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, 

до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством 

України.  
       6.7.Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи – 

комунального закладу «Переписька початкова школа» Городнянської міської 

ради та внести відповідні дані до Єдиного Державного реєстру. 

       7.Здійснити інші заходи, передбачені законодавством, щодо припинення 

юридичної особи. 

       8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, депутатської діяльності та 

етики та з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони природи 

та містобудівної діяльності.  

 
 

Міський голова                              А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток

до рішення сімнадцятої сесії

восьмого скликання

Городнянської  міської ради

від 22 грудня 2022 року

«Про припинення юридичної особи

комунального закладу

« Переписька початкова школа»

Городнянської міської

ради шляхом ліквідації»

СКЛАД

комісії з припинення юридичної особи

комунального закладу «Переписька початкова школа»

Городнянської міської ради шляхом ліквідації

Голова комісії:

Оліфіренко Ірина Борисівна – головний спеціаліст відділу освіти Городнянської

міської ради ( ідент.номер 2448714321).;

Члени комісії:

Даниленко Анатолій Вікторович – завідувач господарством господарчої групи

відділу освіти Городнянської міської ради ( ідент.номер 2386210654);

Гончар Людмила Миколаївна – бухгалтер централізованої бухгалтерії групи

відділу освіти Городнянської міської ради ( ідент.номер 2567214285);

Бабич Олена Павлівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти

Городнянської міської ради (ідент.номер 2449406149);

Приходько Лариса Василівна – фахівець з юридичних та кадрових питань

господарчої групи відділу освіти Городнянської міської ради (ідент.номер

2458708364).
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