
                               ПРОЄКТ 
УКРАЇНА 

  

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

            Р І Ш Е Н Н Я 

       ( друга  сесія восьмого скликання) 

 

22 грудня 2920 року  

     м.Чернігів 

 

Про припинення юридичної особи 

Комунального закладу «Центр з 

обслуговування закладів освіти» 

Городнянської районної ради 

Чернігівської області шляхом ліквідації 

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.104,105 Цивільного  кодексу України, ст.40 КЗпП України, ст. 59 

Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» № 1009-ІХ,  районна рада вирішила: 

1. Припинити юридичну особу – Комунальний заклад «Центр з 

обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської 

області, (код ЄДРПОУ 36239408, місцезнаходження юридичної особи: 

вул.Троїцька,10, м.Городня, Чернігівська область, 15100) шляхом ліквідації. 

2. Створити комісію  з припинення юридичної особи – Комунальний 

заклад «Центр з обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради 

Чернігівської області шляхом ліквідації у складі згідно з додатком. 

3. Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту внесення рішення до 

Єдиного Державного реєстру переходять повноваження щодо управління 

справами юридичної особи – Комунальний заклад «Центр з обслуговування 

закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської області. 

4. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до 

Комунального закладу «Центр з обслуговування закладів освіти» Городнянської 

районної ради Чернігівської області – два місяці з дати офіційного 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи та 

внесення рішення до Єдиного Державного реєстру. Вимоги кредиторів будуть 



прийматися за адресою: вул.Троїцька,10, м.Городня, Чернігівська область, 

15100. 

5. Комісії забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з припиненням юридичної особи – Комунальний заклад «Центр з 

обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської 

області шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Голові комісії (Грабовець Ю.В.): 

6.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення 

письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до 

Єдиного Державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення 

діяльності Комунального закладу «Центр з обслуговування закладів освіти» 

Городнянської районної ради Чернігівської області шляхом ліквідації;  

6.2. Попередити працівників Комунального закладу «Центр з 

обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської 

області про їх наступне вивільнення у зв’язку з ліквідацією юридичної особи та 

направити до Городнянської районної філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості інформацію про вивільнення працівників; 

6.3. Забезпечити проведення інвентаризації майна, складання і подання на 

затвердження проміжного і ліквідаційного балансів відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

6.4. Провести державну реєстрацію припинення юридичної особи – 

Комунальний заклад «Центр з обслуговування закладів освіти» Городнянської 

районної ради Чернігівської області та внести відповідні дані до Єдиного 

Державного реєстру. 

7. Городнянській районній державній адміністрації, після завершення 

процедури ліквідації, звільнити з посади  директора Комунального закладу  

«Центр з обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради 

Чернігівської області Грабовець Ю.В. шляхом дострокового  припинення дії 

Контракту. 

 

 

Голова районної ради                  М.Ф.Силенко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

22 грудня 2020 року   

«Про припинення юридичної особи 

Комунального закладу «Центр з 

обслуговування закладів освіти» 

Городнянської районної ради 

Чернігівської області шляхом ліквідації» 

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи 

Комунальний заклад «Центр з обслуговування закладів освіти»  

Городнянської районної ради Чернігівської області шляхом ліквідації 

 

Голова комісії: 

Грабовець Юлія Вікторівна – директор Комунального закладу «Центр з 

обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської 

області, ідентифікаційний номер XXXXXXXXX 

Члени комісії: 

Бабич Олена Анатоліївна – бухгалтер Комунального закладу «Центр з 

обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради Чернігівської 

області, ідентифікаційний номер XXXXXXXXX 

Реуцька Наталія Михайлівна – завідувач господарством Комунального закладу 

«Центр з обслуговування закладів освіти» Городнянської районної ради 

Чернігівської області, ідентифікацій номер XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


