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Восьма позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

13 червня  2018 року                                  смт Гриців                                                    ПРОЕКТ 

 

«Про припинення шляхом ліквідації  

комунальної установи  «Шепетівський  

районний  центр соціальної реабілітації  

дітей-інвалідів»   

 

 З метою забезпечення економічного функціонування комунальних установ об’єднаної 

територіальної громади,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  соціального 

захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді, відповідно до ст.ст.110, 111 

Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Наказу Міністерства соціальної 

політики України «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» від 

09.08.2016р.  № 855, рішення четвертої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІI 

скликання «Про прийняття об'єктів та майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Шепетівського району у комунальну власність Грицівської селищної ради 

комунального закладу Шепетівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» 

від 26.01.2018р. №8, рішення 25-ї сесії  Шепетівської районної ради VІI скликання «Про 

передачу об’єкту та майна права спільної власності територіальних громад Шепетівського 

району у комунальну власність  Грицівської  селищної  ради (об’єднаної територіальної 

громади)» від 22.12.2017р. №8/25-2017, керуючись  п.30 ст.26, ст.ст.59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Шепетівський районний центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, код ЄДРПОУ  35702821,  місцезнаходження: 30455, 

Хмельницька область, Шепетівський район, селище міського типу Гриців, вулиця 

Ломоносова, будинок 5,   з   30 вересня 2018 року. 

2.Створити ліквідаційну комісію Шепетівського районного центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів та затвердити у такому складі: 

Голова комісії:  

- Градомський Віталій Валентинович – начальник відділу охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Грицівської селищної ради (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ________________). 



Члени комісії:  

- Ленчук Наталія Олександрівна – заступник Грицівського селищного голови (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _________________); 

- Висоцький Володимир Анатолійович - начальник організаційного та правового 

забезпечення, документообігу та кадрової роботи Грицівської селищної ради (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _________________); 

- Волошин Сергій Миколайович – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансів Грицівської селищної ради (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _________________); 

- Козак Тетяна Степанівна - головний бухгалтер Грицівської селищної ради (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _________________). 

3.Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 30455, Хмельницька область, 

Шепетівський район, селище міського типу Гриців, вулиця Шевченка, будинок 2. 

4.Встановити строк заявлення кредиторами претензій протягом двох місяців з дня 

опублікування повідомлення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації у 

друкованому засобі масової інформації. 

5.Уповноважити голову ліквідаційної комісії Градомського В.В.   

5.1.письмово повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи шляхом 

ліквідації;    

5.2.подати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної 

реєстрації щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 
6. Ліквідаційній комісії: 
6.1.повідомити про припинення юридичної особи шляхом ліквідації у друкованому засобі 
масової інформації; 
6.2.провести інвентаризацію майна юридичної особи; 
6.3.після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний 
ліквідаційний баланс, який подати для затвердження селищній раді; 
6.4.після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс, який подати 
для затвердження селищній раді; 
6.5.передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню до відповідної архівної 
установи; 
6.6.попередити директора та працівників юридичної особи про наступне їх вивільнення не 

пізніше ніж за два місяці, на підставі п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України. 

7.Вчинити інші дії, передбачені чинним законодавством при здійсненні процедури з 

припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Ленчук 

Н.О. та постійну комісію з питань  соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, 

культури та молоді (Зарудзей О.І.). 

 

 

 

 

  

Голова селищної ради        Л. Тіфенбах 


