
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

55 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2020 року                                       с.Судилків                                            № 4 

 

Про припинення діяльності Новицької 

початкової  школи Судилківської сільської 

ради в результаті  реорганізації шляхом 

перетворення в комунальну організацію 

(установа, заклад) «Новицький  заклад  

дошкільної освіти» Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької 

області 

 

Керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.104-107  Цивільного кодексу України,  ст. 59 Господарського кодексу України, 

ст..12 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 Новицької початкової школи Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області (юридична адреса: Шепетівський район, с.Новичі, 

вул.Черняховського,1А, код ЄДРПОУ-23562189), в зв’язку з реорганізацією шляхом 

перетворення в комунальну організацію (установа, заклад) «Новицький заклад дошкільної 

освіти» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2. Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення  Новицької  початкової школи 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області в комунальну 

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

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

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

вул.Черняховського, 1а,  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 Новицької початкової школи Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію 

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

Шепетівського району Хмельницької області. 



5. Встановити, що комунальна організація (установа, заклад)  Новицький заклад 

дошкільної освіти» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області є 

правонаступником майна, прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення Новицької 

початкової школи Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

(юридична адреса: с.Новичі, вул.Черняховського, 1А, код ЄДРПОУ-23562189). 

6. 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 Аліса Кравчук). 

 

 

Сільський голова           Тетяна КОТИК 

  



 

                                             Додаток 1 

        до рішення 55 сесії сільської ради 

        14.04.2020 року № 4 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Новицької початкової школи  

                     Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

 

Голова комісії: 

Котик 

Тетяна Миколаївна 

- сільський голова(місце реєстрації: , реєстраційний номер облікової 

картки платника податків), 

 

Члени комісії: 

Космина 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту та туризму 

сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків) 

Лабунець 

Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю,  

головний бухгалтер сільської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків); 

Поліщук Олена 

Олександрівна 

 завідуюча Новицькою початковою школою (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків). 

 

 
Сільський голова         Тетяна КОТИК 

 

 


