
                                               

 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Тринадцята сесія  VIІІ скликання  

" 22"  червня  2022 року    №2182 

 

Про припинення закладів загальної 

середньої освіти Ємільчинської 

селищної ради шляхом ліквідації 

  

  

Відповідно до ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно 

ст.12, 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», зважаючи на результати громадського обговорення  з метою приведення мережі 

закладів загальної середньої освіти до освітніх потреб населення та надання якісних освітніх 

послуг, враховуючи рекомендації постійних комісій,  Ємільчинська селищна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичну особу - комунальна установа «Тайківська початкова школа 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ: 22054154, 

місцезнаходження юридичної особи: 11236, Житомирська область, Новоград Волинський 

район, с. Тайки, вулиця Перемоги, будинок 6) шляхом ліквідації до початку 2022/2023 

навчального року. 

2. Припинити юридичну особу - комунальна установа «Сербівський заклад загальної середньої 

освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ: 22053936, 

місцезнаходження юридичної особи: 11237, Житомирська область, Новоград Волинський 

район, с. Серби, вулиця Центральна, будинок 3) шляхом ліквідації до початку 2022/2023 

навчального року. 

3. Припинити юридичну особу - комунальна установа «Симонівський заклад  загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код 

ЄДРПОУ: 22053830, місцезнаходження юридичної особи: 11257, Житомирська область, 

Новоград Волинський район, с. Симони, вулиця Першотравнева, будинок 15) шляхом 

ліквідації до початку 2022/2023 навчального року. 

4. Припинити юридичну особу - комунальна установа «Осівська початкова школа 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ: 22054108, 

місцезнаходження юридичної особи: 11511, Житомирська область, Новоград Волинський 

район, с. Осівка, вулиця Шевченка, будинок 47) шляхом ліквідації до початку 2022/2023 

навчального року. 

5. Припинити діяльність Мокляківської філії комунальної установи опорного закладу освіти 

«Ємільчинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської  селищної 

ради Житомирської області» ( місцезнаходження: 11240, Житомирська область, Новоград 



Волинський район, с. Мокляки, вулиця Степанівська, будинок 1-А) шляхом ліквідації до 

початку 2022/2023 навчального року. 

  

6.  Створити комісії з припинення юридичних осіб шляхом ліквідації у складі, згідно додатків 

(додаються). 

 

6.1. Комісіям з припинення юридичних осіб: 

6.2. Провести     процедуру    припинення   юридичних     осіб  шляхом ліквідації з 

дотриманням вимог чинного законодавства України (вжиття заходів організаційно-кадрового 

характеру, інших заходів з проведення процедури ліквідації). 

6.3.  Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з дня 

прийняття рішення. 

6.4. Вжити заходів для відображення в балансі відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради  змін у складі  рухомого та нерухомого майна, 

що передається від юридичних осіб, що ліквідуються. 

 

7. Відділу  освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Сергій Леонідович ЖЕКА , код 2669313837): 

 

7.1. Попередити  керівників  закладів  загальної  середньої  освіти, що  припиняються про 

ліквідацію  цих  юридичних  осіб і здійснити  наступне  їх  вивільнення/переведення та інші, 

пов’язані з цим заходи, відповідно до діючого трудового законодавства України. 

7.2. Впорядку, встановленому чинним трудовим законодавством України вжити заходів 

організаційно-кадрового характеру, стосовно інших працівників відповідних закладів 

загальної середньої освіти у зв’язку з ліквідацією, змінами в організації праці цих закладів. 

7.3. Подати органу, що здійснює державну реєстрацію припинення юридичних осіб 

документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб, 

вказаних у пунктах 1-5 даного рішення в результаті їх ліквідації. 

 

8. Рішення  набирає  чинності з дня прийняття та підлягає  оприлюдненню на офіційному веб-

сайті  Ємільчинської  селищної  ради. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з 

гуманітарних питань,  регламенту, законності , депутатської діяльності та  етики. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток 1 

до рішення селищної ради 

від 22 червня 2022р. №2182 

  

Склад комісії  

з проведення припинення юридичної особи - комунальної установи 

«Тайківська початкова школа Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 
  

Онищук Ольга Василівна 

заступник селищного голови , голова комісії 

(ідентифікаційний номер  2846414087 ) 

  

  

Жека Сергій Леонідович 

  

  

  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, заступник 

голови комісії, (ідентифікаційний номер 

2669313837), 

Ширма Наталія Василівна 

  

завідувач сектору освіти  відділу освіти, молоді 

та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, секретар комісії 

(ідентифікаційний номер  2813406720) 

  

Члени комісії 
  

Жека Оксана Григорівна 

  

  

  

директор комунальної установи «Тайківська 

початкова школа Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» (ідентифікаційний 

номер 2774906781) 

Климчук Ірина Борисівна 

головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2940320287) 

Ваймер Інна Петрівна  

бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер  3214819880) 

  

Соляннікова Оксана Василівна  

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, 

комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2684709369)  

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 



                Додаток 2 

до рішення селищної ради 

від 22 червня 2022р. №2182 

 

 

 

Склад комісії  

з проведення припинення юридичної особи - комунальної установи 

«Сербівський   заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області» 
  

Онищук Ольга Василівна 

заступник селищного голови , голова комісії 

(ідентифікаційний номер  2846414087 ); 

  

  

Жека Сергій Леонідович 

  

  

  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, заступник 

голови комісії, (ідентифікаційний номер 

2669313837); 

 

Ширма Наталія Василівна 

  

завідувач сектору освіти  відділу освіти, молоді 

та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, секретар комісії 

(ідентифікаційний номер  2813406720) 

  

Члени комісії 

 

  

Запорожець Геннадій Васильович 

  

  

  

директор комунальної установи «Сербівського  

закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» (ідентифікаційний 

номер 2637208218); 

Климчук Ірина Борисівна 

головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2940320287); 

Ваймер Інна Петрівна  

бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер  3214819880); 

  

Соляннікова Оксана Василівна  

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, 

комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2684709369).  

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 



                Додаток 3 

до рішення селищної ради 

від 22 червня 2022р. №2182 

 

 

Склад комісії  

з проведення припинення юридичної особи - комунальної установи 

«Симонівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 
  

Онищук Ольга Василівна 

заступник селищного голови , голова комісії 

(ідентифікаційний номер  2846414087 ); 

  

  

Жека Сергій Леонідович 

  

  

  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, заступник 

голови комісії, (ідентифікаційний номер 

2669313837); 

 

Ширма Наталія Василівна 

  

завідувач сектору освіти  відділу освіти, молоді 

та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, секретар комісії 

(ідентифікаційний номер  2813406720). 

  

Члени комісії 

 

  

Радчук Таїсія Миколаївна 

  

  

  

директор комунальної установи «Симонівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» (ідентифікаційний 

номер 2127122626); 

Климчук Ірина Борисівна 

головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2940320287); 

Ваймер Інна Петрівна  

бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер  3214819880); 

  

Соляннікова Оксана Василівна  

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, 

комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2684709369).  

  

 Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

  



 

                Додаток 4 

до рішення селищної ради 

від 22 червня 2022р. №2182 

  

Склад комісії  

з проведення припинення юридичної особи - комунальної установи 

«Осівська початкова школа Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 
  

Онищук Ольга Василівна 

заступник селищного голови , голова комісії 

(ідентифікаційний номер  2846414087 ); 

  

  

Жека Сергій Леонідович 

  

  

  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, заступник 

голови комісії, (ідентифікаційний номер 

2669313837); 

 

Ширма Наталія Василівна 

  

завідувач сектору освіти  відділу освіти, молоді 

та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, секретар комісії 

(ідентифікаційний номер  2813406720). 

  

Члени комісії 
  

Константюк Олена Василівна 

  

  

  

директор комунальної установи «Осівська 

початкова школа Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» (ідентифікаційний 

номер 2774906781); 

Климчук Ірина Борисівна 

головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2940320287); 

Ваймер Інна Петрівна  

бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер  3214819880); 

  

Соляннікова Оксана Василівна  

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, 

комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2684709369).  

  

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 



 

                Додаток 5 

до рішення селищної ради 

від 22 червня 2022р. №2182 

  

Склад комісії  

з проведення припинення юридичної особи – Мокляківської філії комунальної 

установи опорного закладу освіти «Ємільчинський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів №1  Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 
  

Онищук Ольга Василівна 

заступник селищного голови , голова комісії 

(ідентифікаційний номер  2846414087 ); 

  

  

Жека Сергій Леонідович 

  

  

  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, заступник 

голови комісії, (ідентифікаційний номер 

2669313837); 

 

Ширма Наталія Василівна 

  

завідувач сектору освіти  відділу освіти, молоді 

та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, секретар комісії 

(ідентифікаційний номер  2813406720). 

  

Члени комісії 

 

  

Рибакова Наталія Миколаївна 

  

  

  

директор комунальної установи 

«Великояблунецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» (ідентифікаційний 

номер 2598609376); 

Климчук Ірина Борисівна 

головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2940320287); 

Ваймер Інна Петрівна  

бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

(ідентифікаційний номер  3214819880); 

  

Соляннікова Оксана Василівна  

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, 

комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

(ідентифікаційний номер 2684709369).  

  

 Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

«Про припинення закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради 

шляхом ліквідації» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. проти 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. проти 

Філоненко  Ф.М. утримався 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 22 2 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 




