
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістнадцята сесія 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

 

26 серпня 2021 року                       Деражня                                            № 

 

   Про припинення юридичної особи  

Гатнянський заклад дошкільної  

освіти (ясла-садок) «Ромашка»  

Деражнянської міської ради                                                                               

Хмельницької області шляхом ліквідації 

 

 На підставці п.30 ч.1 ст. 26, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 104, 105, 110, 111  Цивільного 

кодексу України, ч.3 ст.66 Закону України «Про освіту», ч. ч. 1, 3 ст.16 Закону 

України "Про дошкільну освіту", Статуту Гатнянського закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області, затвердженого рішенням шостої сесії восьмого скликання №10 від 25 

лютого 2021 року, розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, з метою створення 

необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та 

економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, 

приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та 

освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність дітьми міська 

рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                    

 

1. Припинити  юридичну особу Гатнянський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької області, 

ідентифікаційний код юридичної особи 39416214, юридична адреса: Україна, 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Гатна, вул. Миру, 4, шляхом 

ліквідації. 

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

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб про 

припинення юридичної особи Гатнянський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» Деражнянської міської  ради Хмельницької області шляхом 

ліквідації. 

 

 



3. Призначити ліквідаційну комісію з ліквідації юридичної особи Гатнянський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської  ради 

Хмельницької області в складі  згідно з додатком.  

 

4.Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: Хмельницька 

область, Хмельницький район,  місто Деражня, вул. Миру, буд. 39.  

 

5. Встановити, що вимоги кредиторів до юридичної особи Гатнянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської  ради 

Хмельницької області, приймаються ліквідаційною комісією протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про  рішення щодо припинення 

юридичної особи шляхом ліквідації. 

 

6. Ліквідаційній комісії здійснити заходи пов’язані з ліквідацією Гатнянський  

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської  ради 

Хмельницької області у встановленому законодавством порядку. 

 

7. Нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно  Гатнянського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської  

ради Хмельницької області закріпити на праві оперативного управління  за   

відділом освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради для подальшого 

використання. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину Сидорук та на та постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 

(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

                                        

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК         

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення сесії Деражнянської  

міської ради  

від 26 серпня 2021 року 

 

 

С К Л А Д  

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи 

Гатнянський закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашкка» 

Деражнянської міської  ради  Хмельницької області шляхом ліквідації 

 

Голова комісії 

 

Івахов Андрій Васильович - заступник міського голови 

 

Члени комісії 

 

Балігар Євген Сергійович - начальник управління освіти, молоді та 

спорту Деражнянської  міської ради 

НМ 1331761 виданий Білгород-

Дністровським МВ УМВС України в 

Одеськійс області 

29 вересня 2005 р. 

3235113476 

 

Мазур Іванна Степанівна - спеціаліст І категорії відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

НА 698300 виданий Хмельницьким МВ 

УМВС України в Хмельницькій області 

17 березня 1999 р. 

2941024245 

 

 

Підгородецька Олена 

Вікторівна 

- спеціаліст І категорії відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

НВ 189820 виданий Хмельницьким МВ 

УМВС України в Хмельницькій області 

05 листопада 2002 р. 

2961511863 

 

   



Кабачинська Оксана 

Олександрівна 

- головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при відділі освіти, молоді та 

спорту Деражнянської міської ради 

НВ 742179 виданий Деражнянським РВ 

УМВС  України в Хмельницькій області 

27 листопада 2015 р. 

3266006863 

 

Мельник Олена Вікторівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії при 

відділі освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

НА 224321 виданий Деражнянським РВ 

УМВС  України в Хмельницькій області 

14 листопада 2002 р. 

2998718485 

 

 

Секретар міської ради      Валентина СИДОРУК 
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