
 

 
                                                                                                                                                              ПРОЄКТ 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 
 

             __________  2021року                                                                      №    / 

     

Про припинення шляхом ліквідації  комунального 

закладу загальної середньої освіти «Кобченська  

початкова школа» Рожищенської міської  

ради Луцького району Волинської області  

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 25 Закону України «Про 

освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Господарського кодексу України, статті 104, 110, 111 Цивільного 

Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 

«Про забезпечення участі  громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики, з метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, приведення 

освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб 

населення,  враховуючи рекомендації постійних комісій з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури та з питань освіти, 

культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, 

регламенту та кадрової політики від __________ 2021 року №   /   , міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 
         1. Припинити шляхом ліквідації комунальний заклад загальної середньої 

освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області  (код ЄДРПОУ 20140542), що знаходиться за адресою 

45107, Волинська область, Луцький район, с.Кобче, вул. Центральна, 8.  

         2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню шляхом ліквідації 

юридичної особи, а саме комунального закладу загальної середньої освіти 

«Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області у складі: 

голова комісії:  

- Клімович Раїса Павлівна  – в.о. директора комунального закладу загальної 

середньої освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради 

Луцького району Волинської області (реєстраційний номер  облікової картки 

платника податків ХХХХХХХХХХХ). 

члени комісії: 

         - Масюк Василь Сергійович – головний спеціаліст гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради (реєстраційний номер  облікової картки платника 

податків ХХХХХХХХХХХХ); 



         - Матишнюк Оксана Федорівна – юрист гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради (реєстраційний номер  облікової картки платника 

податків ХХХХХХХХХХХХ); 

- Чернецька Наталія Іванівна  – головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії гуманітарного відділу Рожищенської міської ради (реєстраційний 

номер  облікової картки платника податків ХХХХХХХХХХХХ) 

         3. Делегувати повноваження голові ліквідаційної комісії Клімович Р.П.  

щодо здійснення заходів, які пов’язані з припиненням шляхом ліквідації 

юридичної особи комунального закладу загальної середньої освіти «Кобченська 

початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської 

області, а саме: 

         3.1. З моменту набрання рішенням законної сили письмово повідомити 

державного реєстратора про те, що комунальний заклад загальної середньої 

освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області перебуває у процесі припинення шляхом ліквідації. 

         3.2. Надати державному реєстратору документи, встановлені законодавством 

для припинення закладу освіти шляхом ліквідації юридичної особи. 

        4. Ліквідаційній комісії: 

        4.1. провести інвентаризацію майна; 

        4.2. провести розрахунки з працівниками; 

        4.3. виявити кредиторів та дебіторів закладу та провести з ними розрахунки; 

        4.4. встановити, що претензії кредиторів до комунального закладу загальної 

середньої освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради 

Луцького району Волинської області приймаються протягом двох місяців з дати 

реєстрації рішення в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

        4.5. скласти та затвердити ліквідаційний баланс; 

        4.6. зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах; 

        4.7. передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню до 

відповідної архівної установи; 

        4.8. вчиняти інші дії, направлені на припинення (ліквідацію) закладу 

        4.9. попередити працівників комунального закладу загальної середньої освіти 

«Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області за два місяці до припинення шляхом ліквідації навчального 

закладу про їх подальше звільнення з займаних посад та забезпечити 

працевлаштування згідно законодавства при наявності вакантних посад. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури та з 

питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та 

молоді, регламенту та кадрової політики. 

 

Міський голова                                                       Вячеслав ПОЛІЩУК 

 

Кузава 21454 


