
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                        сесія 
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)

_______________2021                                                                        №__

 
                                     

Про припинення діяльності  Степівського
закладу дошкільної освіти «Ягідка»
Воскресенської селищної ради
Миколаївської області шляхом ліквідації

 На  підставі  статті  143  Конституції  України,  частини  1  пункту  30
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16
Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,  Цивільного  кодексу  України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань»,
розглянувши  висновки  та  рекомендації постійної  депутатської  комісії  з
питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,  материнства  та
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту, постійної депутатської комісії з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального  господарства
Воскресенська селищна рада

    ВИРІШИЛА:    
      



         1.  Припинити діяльність  Степівського закладу  дошкільної  освіти
«Ягідка»  Воскресенської  селищної  ради   Миколаївської  області  (57223,
Миколаївська область, с. Степове, вулиця Стадіонна, №16,  ідентифікаційний
код 37895312) шляхом ліквідації .

2. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог з
дня  оприлюднення  повідомлення  про  рішення  щодо  припинення
вищевказаного закладу дошкільної освіти.

3.  Створити  ліквідаційну  комісію  по  припиненню  діяльності
Степівського закладу дошкільної освіти «Ягідка» Воскресенської селищної
ради  Миколаївської області  та затвердити її персональний склад згідно із
додатками.

4. Ліквідаційній комісії в установленому порядку:
4.1.  Вжити  заходи,  пов’язані  із  ліквідацією  закладу  в  установленому

чинним законодавством порядку;

4.2. Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-
підприємців про перебування юридичної особи  у процесі ліквідації;

4.3.  Здійснити  інвентаризацію  майна,  що  належить  комунальному
підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення
вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального
закладу та подати його на затвердження Воскресенській селищній раді.

4.4.  Забезпечити  передачу  документів,  які  підлягають  тривалому
зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним
законодавством України.

4.5  Після  завершення розрахунків  з  кредиторам скласти  та  подати  на
затвердження  ради  ліквідаційний  баланс  Степівського  закладу  дошкільної
освіти «Ягідка» Воскресенської селищної ради  Миколаївської області.

5.  Попередити  працівників  Степівського  закладу  дошкільної  освіти
«Ягідка»  Воскресенської  селищної  ради   Миколаївської  області  про  їх
наступне  вивільнення  у  зв’язку  з  ліквідацією  установи  та  направити  до
Вітовської  районної  філії  Миколаївського  обласного  центру  зайнятості
інформацію про вивільнення працівників.

6.  Вчинити  дії  відповідно  до  ст. 22  Закону  України  «Про  професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності».

        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань соціального захисту населення,  охорони здоров’я,  материнства та
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту (Сивопляс О.В.) та заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Яськів Ю.Б.).



  

 Селищний голова                                                    Олександр
ШАПОВАЛОВ            

                                       
 Додаток 1 до

Рішення ____сесії __ скликання
                                                                            Воскресенської селищної ради

                                                                         від_____ 2021 року № ____

Склад
комісії з припинення діяльності Степівського закладу дошкільної освіти

«Ягідка» Воскресенської селищної ради  Миколаївської області

Голова комісії:

Яськів  Юрій  Богданович  -  голова  ліквідаційної  комісії,   заступник
міського голови з гуманітарних питань

Шаланич  Ярослав  Михайлович  –  заступник  голови  ліквідаційної
комісії, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської
селищної ради

   Бринлзя Валерія Вадимівна – спеціаліст-юрисконсульт відділу освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради

Члени комісії:   

      Ігнатов Олександр Анатолійович – староста  селища Грейгове, с.Степове,
с. Червоне;

        Пильо Юрій Михайлович - голова постійної комісії  Воскресенської
селищної   ради  з  питань фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-



економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального
господарства;

       Сивопляс Ольга Вікторівна- голова постійної комісії з питань соціального
захисту  населення,  охорони  здоров’я,  материнства  та  дитинства,  освіти,
культури, молоді та спорту;

Перило  Валерія  Валеріївна  -   спеціаліст  відділу  освіти,  культури,
молоді та спорту Воскресенської селищної ради;

Шавкутенко Ксенія Василівна- директор закладу дошкільного  освіти
«Ягідка» Воскресенської селищної ради Миколаївської області.

Секретар Воскресенської
селищної  ради                                                         Тетяна БІЛОЗІР


