
 

 

 

 

 

З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я 

ЧЕТВЕРТА  С Е С І Я 

 

                                                                 ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

 

 

№ VІІІ/4/                                                                                               від .01.2021 року 

 

 

Про ліквідацію відділу освіти 

Чернихівецької сільської ради 

 

 

Відповідно до Цивільного кодексу України,  Господарського кодексу України, За-

кону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -                        

підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», міська рада 

 

  ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити діяльність шляхом ліквідації відділу освіти Чернихівецької сільської ради 

(об`єднаної територіальної громади) Збаразького району Тернопільської області (код ЄДРПОУ 

41519551, адреса: 47370, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Чернихівці,                вул. 

Шкільна, 34). 

 

2. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності відділу освіти 

Чернихівецької сільської ради. 

 

3. Створити ліквідаційну комісію по припинення діяльності відділу освіти 

Чернихівецької сільської ради та затвердити її персональний склад згідно з додатком №1. 

 

4. Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою:  47370, Тернопільська обл., Збаразький 

р-н, село Чернихівці,  вул. Шкільна, 34. 

 

5. Попередити в установленому чинним законодавством України порядку працівників 

відділу освіти Чернихівецької сільської ради  про ліквідацію установи та про їх подальше 

звільнення із займаних посад. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій 

працівників відділу освіти Чернихівецької сільської ради у порядку та на умовах, визначених 

чинним законодавством України. 

6. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 



6.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією відділу освіти Чернихівецької сільської ради в 

установленому чинним законодавством порядку; 

6.2. Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб –підприємців про 

перебування відділу освіти Чернихівецької сільської ради у процесі ліквідації; 

6.3. Здійснити інвентаризацію майна, що належить відділу освіти, який ліквідується, та після 

закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний 

баланс комунальної установи та подати його на затвердження Збаразькій міській раді; 

6.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної 

архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України; 

6.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на затвердження ради 

ліквідаційний баланс відділу освіти Чернихівецької сільської ради. 

6.6. Провести розрахунок з бюджетом, працівниками; 

6.7. Здійснити закриття рахунків, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який 

використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації відділу освіти 

Чернихівецької сільської ради; 

6.8. Вчинення інших дій передбачені чинним законодавством України щодо ліквідації відділу 

освіти Чернихівецької сільської ради. 

 

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на депутатську 

комісію_____________ 

 

 

 

       Міський голова                                                                      Р. С. Полікровський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Додаток №1 до рішення   

                                                                                         Збаразької міської ради № VІІІ/4/   

                                                                                         від .01.2021 року 

 

 

 

 

Склад 

комісії з ліквідації відділу освіти Чернихівецьої сільської ради 

 

 
Качка Анатолій Ярославович - голова ліквідаційної комісії, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради (РНОКПП)  ; 

 

 

         Члени комісії: 

 

 Флінта Володимир Вікторович — начальник  управління освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради (РНОКПП)  ; 

 Панасюк Тетяна Іванівна —  начальник відділу освіти управління освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради (РНОКПП)  ; 

 Добровольська Любомира Євгенівна — начальник відділу освіти Чернихівецької 

сільської ради  (РНОКПП) ; 

 Забронська Ірина Богданівна — головний бухгалтер відділу освіти 

Чернихівецької сільської ради (РНОКПП)  . 

 

 

 

  Секретар ради                                                                                     Р. П. Напованець 


