
                         ПРОЄКТ 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

           Р І Ш Е Н Н Я 
 

(друга   сесія восьмого скликання) 

 

22 грудня 2020  року  

       м.Чернігів 

 

Про припинення юридичної особи – 

Комунальний заклад “Методичний центр 

інтеграції клубних та бібліотечних 

закладів” Городнянської районної ради 

Чернігівської області шляхом ліквідації 

 

 

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 

110-112 Цивільного  кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій» №1009-ІХ, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань”, 

розділу 10 Статуту Комунального закладу “Методичний центр інтеграції 

клубних та бібліотечних закладів” Городнянської районної ради Чернігівської 

області,  районна рада вирішила: 

  

1. Припинити юридичну особу – Комунальний заклад «Методичний 

центр інтеграції  клубних та бібліотечних  закладів» Городнянської районної 

ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 42431688; місцезнаходження 

юридичної особи: 15100, Чернігівська обл., м.Городня, вул. Троїцька,10) 

шляхом ліквідації.   

2. Створити комісію з припинення юридичної особи – Комунальний  

заклад “Методичний центр інтеграції клубних та бібліотечних закладів” 

Городнянської районної ради Чернігівської області, шляхом ліквідації ( далі 

Комісія), у складі  згідно з додатком. 

3. Установити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів з 

моменту внесення рішення до Єдиного Державного реєстру про припинення 

юридичної особи – Комунальний заклад “Методичний центр інтеграції клубних 



та бібліотечних  закладів” Городнянської районної ради Чернігівської області. 

Вимоги кредиторів   будуть  прийматися за адресою: вул.Троїцька,10, 

м.Городня, Чернігівська область, 15100. 

4. Комісії забезпечити здійснення  усіх організаційно-правових 

заходів, пов’язаних з припиненням юридичної особи – Комунальний заклад 

“Методичний центр інтеграції клубних та бібліотечних  закладів” 

Городнянської районної ради Чернігівської області шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. Голові комісії (Калиті О.І.): 

5.1. У триденний термін після прийняття рішення  повідомити орган, 

який вносить до Єдиного Державого реєстру  відомості про  прийняття рішення  

про припинення  юридичної особи – Комунальний заклад “Методичний центр 

інтеграції клубних та бібліотечних  закладів” Городнянської районної ради 

Чернігівської області та подати йому  в установленому порядку  необхідні 

документи для внесення до Єдиного Державого реєстру відповідного  запису. 

5.2. У встановленому чинним законодавством порядку  попередити 

працівників Комунального закладу “Методичний центр інтеграції клубних та 

бібліотечних  закладів” про припинення юридичної особи шляхом ліквідації та 

забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

5.3. Забезпечити проведення інвентаризації майна, складання і  подання 

на затвердження проміжного та ліквідаційного балансів відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

5.4. Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи – 

Комунальний заклад “Методичний центр інтеграції клубних та бібліотечних  

закладів” Городнянської районної ради Чернігівської області та внести 

відповідні дані  до Єдиного Державного реєстру. 

6. Городнянській районній державній адміністрації, після завершення 

процедури ліквідації, звільнити з посади  завідувача Комунального закладу  

“Методичний центр інтеграції клубних та бібліотечних  закладів” 

Городнянської районної ради Чернігівської області, Калиту О.І. шляхом 

дострокового  припинення дії Контракту. 

 

 

 

Голова районної  ради                                                       М.Ф.Силенко 

  

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 22 грудня  2020 р  

«Про припинення юридичної особи – 

Комунальний заклад “Методичний 

центр інтеграції клубних та 

бібліотечних закладів” Городнянської 

районної ради Чернігівської області 

шляхом ліквідації» 

 

 

С К Л А Д 

комісії з припинення юридичної особи – Комунальний заклад  

“Методичний центр інтеграції клубних та бібліотечних закладів”  

Городнянської районної ради Чернігівської області шляхом ліквідації 

 

Голова комісії: 

         

Калита Олександр Іванович,    Завідувач Комунального закладу “Методичний 

центр інтеграції клубних та бібліотечних 

закладів”, XXXXXXXXXX 

Члени комісії: 

         

Могилевець Надія Михайлівна Провідний методист бібліотечної справи, 

XXXXXXXXXX 

 

Клименок Людмила Володимирівна провідний бухгалтер КЗ “Методичний центр”, 

XXXXXXXXXX 

 

  

  

  

  

  

  

 


