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Про припинення юридичної особи - 

комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр 

туристично-краєзна’вчої творчості 

Чернігівської районної ради 

Чернігівської області» шляхом 

реорганізації через приєднання до 

комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок  

школяра Чернігівської районної 

ради Чернігівської області» 

 

 Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 

Господарського кодексу України, на підставі пункту 20 частини першої 

статті 43, частини четвертої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи звернення відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації, з метою 

оптимізації діяльності позашкільних навчальних закладів  та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів районна рада вирішила: 

1. Припинити юридичну особу комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Центр туристично-краєзнавчої творчості  Чернігівської 

районної ради Чернігівської (юридична адреса: Чернігівська обл., 

Чернігівський район, село Старий Білоус, вул. Київська, буд. 2, код                

ЄДРПОУ 35583341) шляхом реорганізації через приєднання до комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок  школяра Чернігівської 

районної ради Чернігівської області»  (юридична адреса:Чернігівська обл., 

Чернігівський район, село Киїнка, вул. Перемоги, буд. 11, код                         

ЄДРПОУ 35583336). 

2. Встановити, що комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» є 



правонаступником майна, прав та обов’язків позашкільного навчального 

закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості  Чернігівської районної 

ради Чернігівської. 

3. Створити комісію з припинення юридичної особи - комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої 

творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» шляхом 

реорганізації через приєднання до комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок  школяра Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» (далі – Комісія з реорганізації) та затвердити склад комісії згідно з 

додатком. 

4. Комісії з припинення юридичної особи - комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої 

творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» шляхом 

реорганізації через приєднання до комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» провести організаційно-правові заходи передбачені чинним 

законодавством України. 

5. Встановити строк для заяви претензій кредиторами - два місяці з 

моменту внесення запису про припинення юридичної особи через 

приєднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.  

Вимоги кредиторів подаються за адресою: 1400, м. Чернігів,               

вул. Шевченка, 48, каб. 417. 

6. Голові комісії з реорганізації – Мірошниченко Т. В.: 

6.1. У триденний термін після прийняття цього рішення повідомити 

орган, який вносить до єдиного державного реєстру відомості, про прийняте 

рішення щодо процесу припинення юридичної особи через приєднання та 

подати йому в установленому законодавством порядку необхідні документи 

для внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису. 

6.2.  Після закінчення терміну для пред’явлення вимог кредиторами 

та задоволення чи відхилення вимог скласти та подати на затвердження 

Чернігівській районній раді передавальний акт. 

6.3.  Підготувати та подати на затвердження Чернігівській районній 

раді проект Статуту комунального позашкільного навчального закладу 

«Будинок  школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області». 

6.4.  Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи в 

результаті приєднання та внести відповідні дані до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

культури, спорту та туризму та з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

Голова районної ради              О.М.Ларченко 



Додаток до рішення Чернігівської районної 

ради ____________ 2019 року «Про 

припинення юридичної особи - комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» шляхом реорганізації через 

приєднання до комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок  школяра 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» 

 

 

Склад комісії з  припинення юридичної особи - комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої 

творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» шляхом 

реорганізації через приєднання до комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок  школяра Чернігівської районної ради 

Чернігівської області» 
 

 

Голова комісії: 

Мірошниченко Тетяна Валеріївна – начальник відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 
 

Члени комісії: 

Ботяй Юлія Володимирівна –  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Ващенок Борис Миколайович – голова постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Горобей Ірина Сергіївна – реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Кисла Наталія Петрівна –  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ.  

Мисюра Олександр Олександрович – голова постійної комісії районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, 

спорту та туризму, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

– ХХХХХХХХХХ. 

Митькевич Валентин Михайлович –  реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 



Пономаренко Микола Дмитрович – голова постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

Струк Світлана Миколаївна - керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

ХХХХХХХХХХ. 

 Хренова Наталія Геннадіївна – начальник відділу комунального майна 

районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

ХХХХХХХХХХ. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                      С.М.Струк 


