
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

   31  серпня  2022 року                      Деражня                                                    № 16 

 

Про реорганізацію Зяньковецького  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

(шляхом виділу) закладу дошкільної освіти 

 

Керуючись п.30 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону  України «Про освіту», ст.32 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», ст.16 Закону України  «Про дошкільну освіту», ст.104, 

ст.105, ст.107 Цивільного Кодексу України, враховуючи рішення Деражнянської 

міської ради № 15  від 11 лютого 2022 року «Про затвердження плану оптимізації 

мережі закладів освіти Деражнянської міської ради» на підставі протоколів 

проведення консультацій з громадськістю з реорганізації Зяньковецького  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області, з метою забезпечення рівного доступу громадян до 

якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі 

в Деражнянській міській територіальній громаді, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Виділити з Зяньковецького  навчально-виховного  комплексу  

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області код ЄДРПОУ 

39964656, юридична адреса: Україна, Хмельницька область, Хмельницький  

район, с. Зяньківці, вул. Центральна, 19 нову юридичну особу Зяньковецький 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької 

області. 

  

2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб про 

реорганізацію юридичної особи Зяньковецького  навчально-виховного  

комплексу  «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області код 

 



ЄДРПОУ 39964656, юридична адреса: Україна, Хмельницька область, 

Хмельницький  район, с. Зяньківці, вул. Центральна, 19  шляхом виділу. 

 

3.Встановити, що вимоги кредиторів до юридичної особи Зяньковецький  

навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області, приймаються комісією з реорганізації протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про  рішення щодо реорганізації 

юридичної особи шляхом виділу. 

 

4. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи Зяньковецький  

навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області в складі  згідно з додатком (додається). 

 

5. Комісії з реорганізації провести процедуру реорганізації відповідно до 

чинного законодавства, зокрема підготувати для затвердження розподільчий 

баланс. 

 

6. Створити нову юридичну особу Зяньковецький заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

7. Визначити Зяньковецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Деражнянської міської ради Хмельницької області  правонаступником майнових 

прав та обов’язків згідно розподільчого балансу. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та  законності, охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення (голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

Рішення  Деражнянської  

міської ради  

від 31 серпня  2022 року 

№ 16 

 
 

С К Л А Д  

комісії з реорганізації Зяньковецького  навчально-виховного  комплексу  

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

шляхом виділу 

 

Голова комісії 

 

 

Балігар Євген Сергійович - начальник управління освіти, молоді та 

спорту Деражнянської  міської 

ради………………. 

 

Члени комісії 

 

Мазур Іванна Степанівна - спеціаліст І категорії відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської 

ради…………. 

 

 

Підгородецька Олена 

Вікторівна 

- спеціаліст І категорії відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської 

ради…………….. 

 

   

   

Кабачинська Оксана 

Олександрівна 

- головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при відділі освіти, молоді та 

спорту Деражнянської міської ради 

……………….. 

 

Мельник Олена Вікторівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії при 

відділі освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

…………………………………… 

 

 

 



Філіпов Віктор Васильович -          директор Зяньковецького  навчально-виховного 

комплексу  «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області  ……………………. 

                                            

 


