
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія  VIIІ скликання 

16 червня 2021р.   смт Ємільчине № 475 

 

 

Про припинення шляхом ліквідації 

комунальної установи «Ємільчинський 

вечірній (змінний) заклад загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із 

заочною формою навчання 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

 

 

 

       

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, ст. 1032 Бюджетного кодексу України,  з метою приведення 

мережі закладів освіти комунальної власності територіальної громади у відповідність до вимог 

чинного законодавства України, раціонального використання бюджетних коштів, створення 

оптимальних умов для надання якісних освітніх послуг, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Припинити юридичну особу –  комунальну установу «Ємільчинський вечірній (змінний) 

заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області» (юридична адреса: 11201, Житомирська область, 

Ємільчинський район,  селище міського типу Ємільчине, вулиця Військова, будинок 9,  код 

ЄДРПОУ 22053787) шляхом її ліквідації. 

2.Затвердити комісію з припинення юридичної особи – комунальної установи «Ємільчинський 

вечірній (змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою 

навчання Ємільчинської селищної ради Житомирської області» шляхом її ліквідації згідно з 

додатком 1 та визначити її місцезнаходження – юридичну адресу: 11201, Житомирська 

область, Ємільчинський район,  селище міського типу Ємільчине, вулиця Військова, будинок 

9. 

3.Уповноважити заступника голови комісії з припинення юридичної особи – комунальної 

установи «Ємільчинський вечірній (змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 

із заочною формою навчання Ємільчинської селищної ради Житомирської області» Жеку 

Сергія Леонідовича (і.к. 2669313837)  в установленому порядку протягом трьох робочих днів 

з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації та 



подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

4.Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи  комунальної 

установи «Ємільчинський вечірній (змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 

із заочної формою навчання Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код 

ЄДРПОУ 22053787), що припиняється шляхом ліквідації, протягом 2 (двох) місяців з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному 

веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

5.Затвердити порядок і строки припинення юридичної особи – комунальної установи 

«Ємільчинський вечірній (змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочної 

формою навчання Ємільчинської селищної ради Житомирської області» (код ЄДРПОУ 

22053787)  шляхом її ліквідації згідно з додатком 2. 

 

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

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

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про припинення шляхом ліквідації комунальної установи «Ємільчинський вечірній 

(змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 

 Додаток 1 

Рішення 6 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

 16.06.2021р. № 475___ 

 

Склад комісії  

з припинення юридичної особи -  комунальна установа «Ємільчинський вечірній 

(змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» шляхом її ліквідації 

 

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 2415909501 ) 

  

Члени комісії 

  

Левченко Таміла Юріївна 

  

  

  

директор комунальної установи 

«Ємільчинський вечірній (змінний) заклад 

загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із 

заочною формою навчання Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області» 

(ідентифікаційний номер 2704608686) 

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 

Рішення 6 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

 16.06.2021р. № _475__ 

 

Порядок і строки  

припинення юридичної особи – комунальна установа «Ємільчинський вечірній 

(змінний) заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» шляхом її ліквідації 

 

№ 

з/п Заходи з припинення 
Термін 

виконання 

1 2 3 

1 Направлення державному реєстратору повідомлення 

про прийняте рішення щодо припинення юридичної 

особи шляхом ліквідації та подання необхідних 

документів для внесення до Єдиного державного 

реєстру відповідних записів 

Протягом трьох робочих 

днів з дати прийняття 

рішення 

2 Проведення повної інвентаризації майна та коштів 

юридичної особи. 

Протягом місяця з дати 

прийняття рішення 

3 Вжиття комісією можливих заходів щодо виявлення 

кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення 

юридичної особи.  

Протягом двох місяців з 

дня оприлюднення 

повідомлення про 

припинення юридичної 

особи 

4 Подання відомостей в орган, який здійснює державну 

реєстрацію юридичних осіб, що припиняються, за 

місцем їх державної реєстрації. 

Після закінчення строку 

для пред’явлення вимог 

кредиторами. 

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


