
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.06.2019  № 46-6/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про ліквідацію Золотоніського міжшкільного  

навчально-виробничого комбінату  

 

Розглянувши лист відділу освіти (07.11.2019 № 1136 ) щодо доцільності 

утримання Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, 

керуючись п.30 ч.1 статті 26 України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-  

 

міська рада вирішила: 

 

1. До 01.09.2019 провести ліквідацію Золотоніського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату. 

2. Затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком 1. 

3. Затвердити порядок ліквідації закладу  згідно з додатком 2. 

4. Встановити строк заявлення кредиторських вимог – 2 місяці. 

5. Доручити голові ліквідаційної комісії подати документи на проведення 

державної реєстрації початку припинення юридичної особи -  Золотоніський 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат (код ЄДРПОУ 21382313). 

6.  Ліквідаційній комісії: 

 6.1. Вирішити питання працевлаштування педагогічних працівників 

Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, при 

відсутності такої можливості, розпочати процедуру вивільнення 

педагогічних працівників на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про 

працю України, з дотриманням вимог  статті 49² Кодексу законів про працю 

України. 

 6.2. До 20.08.2019 скласти передавальний акт та подати його на 

затвердження Золотоніській міській раді. 

7. Організацію виконання рішення доручити заступнику міського голови 

Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, культури, молодіжної політики та розвитку фізичної 

культури і спорту (Боченкова В.В.).   

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
Строкань 53303 



Додаток 1 

до рішення  міської ради  

від 21.06.2019  № 46-6/VІІ 

 

 

Склад  

ліквідаційної комісії Золотоніського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

№з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

Голова комісії 

 Ніщенко Мар’яна 

Едуардівна 

Заступник міського голови 

Члени комісії 

1. Боченкова 

Валентина 

Василівна 

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, 

молодіжної політики та розвитку фізичної культури 

і спорту (за згодою) 

 

2. Строкань  

Ольга 

Миколаївна 

Начальник відділу освіти Золотоніської міської ради 

та виконавчого комітету 

3. Кулик  

Олег 

Валентинович 

Директор Золотоніського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

 

4. Береза 

Наталія 

Дмитрівна 

Заступник з господарської роботи Золотоніського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

 

5. Лівератос 

Людмила 

Миколаївна 

Головний бухгалтер відділу освіти  Золотоніської 

міської ради та виконавчого комітету 

 

6. Гавриленко 

Вікторія 

Вікторівна 

Юрист відділу освіти  Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Н.О. Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  міської ради  

від 21.06.2019  № 46-6/VІІ 

 
 

Порядок  

проведення ліквідації Золотоніського міжшкільного  

навчально-виробничого комбінату 

№ з/п Назва заходу Термін виконання 

1. Опублікувати оголошення у пресі про 

ліквідацію юридичної особи (за місцем 

знаходження) 

З дня прийняття 

рішення 

2. Письмово повідомити орган, що 

здійснює державну реєстрацію про те, 

що юридична особа перебуває у процесі 

ліквідації 

З дня прийняття 

рішення 

3. Прийняття заяв кредиторів Протягом 2 місяців з 

моменту опублікування 

інформації 

4. Провести суцільну інвентаризацію 

основних засобів, інших нематеріальних 

активів, малоцінних, швидкозношуючих 

засобів, матеріальних запасів 

01.08.2019 

5. Складання передавального акта та 

подання його на затвердження міській 

раді 

До  20.08.2019 

6. Внести відповідний запис до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців про державну 

реєстрацію припинення юридичної 

особи. 

До 31.08.2019 

 

Секретар ради                                                                           Н.О. Сьомак 

 
 

 


