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Про припинення шляхом ліквідації
Малошкарівської гімназії
Керуючись п.30 ст.26, ст.ст.59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст.ст. 104, 110112 Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу України, враховуючи
демографічну кризу, відповідні консультації з громадськістю та думку мешканців
відповідного населеного пункту, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань
соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді, з метою
оптимізації та удосконалення мережі закладів освіти Грицівської селищної ради,
забезпечення їх економічного функціонування, поліпшення навчального-виховного процесу,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Малошкарівська гімназія Грицівської
селищної ради Шепетівського району Хмельницької області (місцезнаходження: 30540,
Хмельницька обл., Полонський район, село Мала Шкарівка; ідентифікаційний код:
25993479) з 20 червня 2019 року
2.Створити ліквідаційну комісію Малошкарівської гімназії Грицівської селищної ради
Шепетівського району Хмельницької області та затвердити у такому складі:
Голова комісії:
-Варава Іванна Йосипівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму,
зовнішніх і внутрішніх зв’язків Грицівської селищної ради (паспорт: НА 724030, виданий
Шепетівським МРВ УМВС України у Хмельницькій області 17.12.1999р., адреса реєстрації:
Хмельницька область, Шепетівський район, с. Орлинці; реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2337623067)
Члени комісії:
-Ленчук Наталія Олександрівна – заступник Грицівського селищного голови ( паспорт: НВ
412822, виданий Шепетівським МРВ УМВС України у Хмельницькій області 01.09.2006р.,
адреса реєстрації: Хмельницька область, Шепетівський район, смт Гриців, вулиця Фрунзе,10,
кв.8, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2485205784);

-Висоцький Володимир Анатолійович - начальник організаційного та правового
забезпечення, документообігу і кадрової роботи Грицівської селищної ради (паспорт: НВ
526870, виданий Шепетівським МРВ УМВС України у Хмельницькій області 07.05.2009р.,
адреса реєстрації: Хмельницька область, Шепетівський район, смт Гриців, вулиця Пушкіна,
4/1; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2333602339);
-Волошин Сергій Миколайович – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та
фінансів Грицівської селищної ради (паспорт: НА 470929, виданий Шепетівським МРВ
УМВС України у Хмельницькій області 24.02.1998р., адреса реєстрації: Хмельницька
область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вулиця Шешукова, 7а, кв. 25, реєстраційний
номер облікової картки платника податків: 2971223131);
-Нечипоренко Олена Олексіївна - головний бухгалтер Грицівської селищної ради (паспорт:
НА 613454, виданий Шепетівським МРВ УМВС України у Хмельницькій області 05.02.1999
р., адреса реєстрації: Хмельницька область, Шепетівський район, смт Гриців, вул.
Ломоносова, 9/2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2467619621
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 Вараву І.Й.:
5.1.в 3-х денний термін подати дане рішення для внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
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 селищною радою;
6.4.після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс, який подати
для затвердження селищною радою;
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;
6.7.надати професійним спілкам інформацію про ліквідацію юридичної особи та строки
проведення звільнення;
6.8.не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення провести консультації з професійними
спілками про заходи щодо пом'якшення несприятливих наслідків звільнення;
6.9.вчинити інші дії, передбачені чинним законодавством при здійсненні процедури з
припинення юридичної особи шляхом ліквідації
7.Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що
припиняється два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення
шляхом ліквідації юридичної особи - Малошкарівська гімназія Грицівської селищної ради
Шепетівського району Хмельницької області
8.Встановити, що Грицівська селищна рада (30455, Хмельницька обл., Шепетівський район,
селище міського типу Гриців, вулиця Шевченка, будинок 2; ідентифікаційний код: 04402563)

є правонаступником майна, прав та обов’язків ліквідованої юридичної особи Малошкарівська гімназія Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької
області
9.Організувати здобуття мешканцями сіл середньої освіти в Грицівському ліцеї Грицівської
селищної ради та забезпечення їх підвезення до учбових закладів і у зворотному напрямку
10. 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

Підготував:
Начальник відділу освіти, молоді та спорту,
культури, туризму, зовнішніх і внутрішніх зв’язків

І. Варава

