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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

_________________                                                                                      №_______ 

м. Лиман 

Про припинення діяльності шляхом 

ліквідації Рідкодубівського 

навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької 

області 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної 

ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у 

відповідність до вимог законодавства, враховуючи зниження у вказаному 

навчальному закладі контингенту учнів, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність юридичної особи – Рідкодубівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 25703843), розташованого за 

адресою: 84420, Донецька область, Лиманський район, село Рідкодуб, вулиця 

Центральна, будинок 77, шляхом її ліквідації. 

2. Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії по припиненню діяльності 

шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

міської ради Донецької області. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Донецька 

область, Лиманський район, село Рідкодуб, вулиця Центральна, будинок 77.  

3. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох днів з дня офіційного оприлюднення 

цього рішення подати його державному реєстратору для внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб – підприємців запису про припинення 

діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Лиманської міської ради Донецької області. 



4. Встановити, що строк для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 (два) 

місяці з дня публікації повідомлення державного реєстратора про припинення 

діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Лиманської міської ради Донецької області. 

 5. Ліквідаційній комісії забезпечити здійснення усіх організаційно-правових 

заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог 

законодавства, а саме: 

5.1. Провести інвентаризацію майна; 

5.2. Провести розрахунки з працівниками; 

5.3. Зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах; 

5.4. Передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню до 

відповідної архівної установи; 

5.5. Вчиняти інші дії, направленні на припинення (ліквідацію) закладу; 

5.6. Висвітлити в засобах масової інформації результати виконаних заходів 

прийнятого рішення. 

6. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради: 

6.1. Забезпечити збереження будівлі, матеріальних і технічних засобів навчального 

закладу. 

6.2. Розробити план організованого підвезення учнів і педагогічних працівників до 

місця навчання, роботи та до місця проживання. 

7. Директору закладу освіти, що ліквідовуються, попередити працівників про 

ліквідацію закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А 

 

 

  

Міський голова                                                                  О.В Журавльов 

 


