
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

42 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

21 червня 2019 року                                      с.Судилків                                            № 3 

 

Про припинення діяльності Вовківецької 

початкової  школи Судилківської сільської 

ради в результаті  реорганізації шляхом 

перетворення в комунальну організацію 

(установа, заклад) «Вовківецький заклад  

дошкільної освіти» Судилківської сільської 

ради 

 

У зв’язку з відсутністю учнівського контингенту у  Вовківецькій початковій школі, 

керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

ст..104-107  Цивільного кодексу України,  ст.. 59 Господарського кодексу України, Закону 

України «Про загальну середню освіту», на виконання Державних освітніх стандартів, 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити діяльність Вовківецької початкової школи Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (Шепетівський район, с.Вовківці, вул.Садова, 28, 

код ЄДРПОУ-23562982) в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в комунальну 

організацію (установа, заклад) «Вовківецький заклад дошкільної освіти» Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2. Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення  Вовківецької початкової 

школи Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області в комунальну 

організацію ( установа, заклад) « Вовківецький заклад дошкільної освіти» Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області( далі комісія з реорганізації), 

місцезнаходження комісії з реорганізації: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Вовківці, 

вул.. Садова, 28 та затвердити її персональний склад. (додаток 1); 

3. Голові комісії з реорганізації у встановленому чинним законодавством України 

порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації 

припинення діяльності юридичної особи, в тому числі: 

3.1.  В 3-х денний термін подати дане рішення для внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  - підприємців та громадських формувань. 

3.2. Повідомити в установленому чинним законодавством країни порядку про 

реорганізацію юридичної особи. 

3.3. Провести інвентаризацію майна та за результатами проведеної роботи подати 

передавальний акт для затвердження на сесію сільської ради. 

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог  до юридичної особи, що 

припиняється, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

діяльності Вовківецької початкової школи Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію 

(установа, заклад) « Вовківецький  заклад дошкільної освіти» Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 



4. Встановити, що комунальна організація (установа, заклад)  Вовківецький заклад 

дошкільної освіти» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області є 

правонаступником майна, прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення 

Вовківецької початкової школи Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області ( юридична адреса: с.Вовківці, вул.Садова, 28, код ЄДРПОУ-23562982) 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з 

питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту 

населення (голова комісії А.Кравчук). 

 

 

 

Сільський голова          Т.Котик 



                                                                                               Додаток 1 

        до рішення 42 сесії сільської ради 

        21.06.2019 № 3 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Вовківецької початкової школи Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова Паспорт НВ № 493587 виданий 

Шепетівським МВ УМВСУ в 

Хмельницькій обл. 04.06.2008 року, 

Шепетівський район,с.Судилків, 

вул.Тітова, 2 

ід.код. 2982916140 

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, 

культури, молоді і спорту та 

туризму сільської ради 

Паспорт НА № 613689 виданий 

Шепетівським МРВ УМВСУ в 

Хмельницькій обл. 16.02.1999 року, 

Шепетівський район,с.В.Решнівка, 

ід.код. 2576906048 

Лабунець 

Олена Петрівна 

 

- головний бухгалтер сільської 

ради 

Паспорт НА № 964536 виданий 

Шепетівським МРВ УМВСУ в 

Хмельницькій обл. 31.01.2007 року, 

Шепетівський район,с.Судилків, 

вул.Шевченка, 42 

ід.код. 2969720487 

Закалата Неоніла 

Василівна 

 Завідуюча Вовківецькою 

початковою школою 

Паспорт НА № 722946  виданий 

Шепетівським МРВ УМВСУ в 

Хмельницькій обл.21.11.1999 року, 

Шепетівський район,с.Ленківці, 

вул.Першого травня 

ід.код. 2631002585 

 

 

 
Сільський голова         Т.Котик 

 


