
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про  припинення   юридичної   особи 
шляхом  ліквідації Новопостроєнського  
навчально-виховного комплексу:  загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний  заклад 
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтями  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ч. 1 ст. 66  Закону  України «Про освіту»,  ст. 59 Господарського
кодексу України,   ст. ст. 104, 110, 111  ЦК  України  у зв’язку з відсутністю
учнів та призупиненою діяльністю школи, враховуючи рішення Охтирської
районної державної адміністрації «Про призупинення діяльності Новопост-
роєнського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  Охтирського  району  Сумської
області», селищна рада 
ВИРІШИЛА:
            1. Припинити   шляхом  ліквідації  Новопостроєнський навчально-
виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний заклад Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області ( код ЄДРПОУ  23053766)  з 01.04.2019 року
            2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню шляхом ліквідації
юридичної особи, а саме   Новопостроєнський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області (додаток
1).
          3.  Делегувати  повноваження  голові  ліквідаційної  комісії   щодо
здійснення заходів, які пов’язані з припиненням шляхом ліквідації юридичної
особи Новопостроєнського навчально-виховного  комплексу: загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, а саме: 
    3.1. В установленому порядку протягом трьох днів з дати прийняття цього
рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про
припинення  юридичної  особи   шляхом  ліквідації   юридичної  особи та



подати необхідні  документи для внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб відповідних записів.
     3.2.  Забезпечити  здійснення  усіх  організаційно-правових  заходів,
пов’язаних з припиненням  юридичної  особи  шляхом  ліквідації, відповідно
до вимог законодавства.
    3.3.  Подати  в  установленому  порядку  на  затвердження  Чупахівській
селищній раді ліквідаційний баланс.
4. Ліквідаційній комісії:

4.1. провести інвентаризацію майна
4.2. провести розрахунки з працівниками
4.3.  виявити  кредиторів  та  дебіторів  закладу  та  провести  з  ними
розрахунки
4.4.  встановити,  що  претензії  кредиторів  до   Новопостроєнського
навчально-виховного  комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступе-
нів  -  дошкільний  навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області  приймаються протягом двох
місяців з дати реєстрації рішення в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.
4.5. закрити банківські рахунки
4.6. скласти та затвердити ліквідаційний баланс
4.7. зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах
4.8. передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіган-
ню до відповідної архівної установи
4.9. вчиняти інші дії, направлені на припинення (ліквідацію) закладу

         5. Ліквідаційній комісії попередити працівника про припинення юри-
дичної  особи  шляхом  ліквідації   закладу з  дотриманням вимог чинного
законодавства про працю.
         6. Надати погодження на безоплатну передачу-прийняття майнового
комплексу  Новопостроєнського  навчально-виховного  комплексу:  загально-
освітня школа І-ІІ  ступенів -  дошкільний навчальний заклад в комунальну
власність Чупахівської селищної ради.
          7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури
та  постійну   комісію   з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –
економічного   розвитку  та інвестицій.

           Селищний голова                                    О.В.Кужель


