
 
УКРАЇНА 

 

БУЧАЦЬКА    МІСЬКА    РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА   СЕСІЯ 

Перше пленарне засідання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   «27»  червня  2022 року                                               №  2785.  
м.Бучач 
 

Про громадське обговорення проекту  
рішення сесії Бучацької міської ради  
«Про ліквідацію юридичної особи Киданівської  
початкової школи Бучацької міської ради» 
 

З метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, економічної 

ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої 

мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, 

відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», абзацу 2 пункту 2 статті 32 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 59 Господарського 

кодексу України, статті 104, 110, 111 Цивільного Кодексу України, п.30 ч.1 статті 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Провести громадське обговорення проекту рішення сесії Бучацької міської 

ради «Про ліквідацію юридичної особи Киданівської початкової школи Бучацької 

міської ради» (код ЄДРПОУ 24623349). 

2. Опублікувати дане рішення рішення і проект рішення «Про ліквідацію 

юридичної особи Киданівської початкової школи Бучацької міської ради», що 

додається на веб-сайті Бучацької міської ради.  

3. Засновнику вищевказаної юридичної особи забезпечити проведення 

громадського обговорення даного проекту рішення сесії Бучацької міської ради, 

щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації Киданівської початкової 

школи Бучацької міської ради (код ЄДРПОУ 24623349). 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Бучацької міської  ради з питань культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної і 

молодіжної політики, спорту і туризму. 

 

Бучацький міський голова                   Віталій  ФРЕЯК 
 

Кафтан  Микола 

Лабіш Радислав 
Бойчук  Ольга 

Тивунька  Марія 

Кулик Світлана  



Додаток  

до  рішення  сесії  

Бучацької міської ради   
від «27» червня  2022 року   № 2785 

ПРОЕКТ 
 
Про припинення шляхом ліквідації   
юридичної особи - Киданівська початкова  
школа Бучацької міської ради   
(код ЄДРПОУ 24623349)  
 

З метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог 

законодавства та освітніх потреб населення, відповідно до статті 25 Закону України «Про 

освіту», статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 59 

Господарського кодексу України, статті 104, 110, 111 Цивільного Кодексу України, п.30 ч.1 

статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Ліквідувати юридичну особу - Киданівську початкову школу Бучацької міської ради 

(код ЄДРПОУ 24623349), що знаходиться за адресою 48412, Тернопільська обл., Чортківський 

район, с.Киданів. 

          2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи - Киданівської 

початкової школи Бучацької міської ради по припиненню шляхом ліквідації юридичної особи в 

наступному складі: 

        голова комісії:  

- Шкарлупа Ганна Володимирівна – директор Киданівської початкової школи Бучацької 

міської ради (реєстраційний номер  облікової картки платника податків 

_______________); 

члени комісії: 

- Пулик Марія Миронівна  – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Бучацької міської ради   (реєстраційний номер  облікової картки платника 

податків _______________); 

- Брик Марія Богданівна – головний спеціаліст централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Бучацької міської ради (реєстраційний номер  облікової картки платника податків 

__________________); 

- Моцик Ольга _________головний спеціаліст централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Бучацької міської ради (реєстраційний номер  облікової картки платника податків 

__________________). 

3. Місцезнаходження ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи - Киданівської 

початкової школи Бучацької міської ради, утвореної згідно пункту 2 даного рішення, визначити 

за адресою: 48412, Тернопільська обл., Чортківський район, село Киданів.  

4. Встановити двомісячний строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи з дня оприлюднення повідомлення про рішення, щодо припинення шляхом ліквідації 

юридичної особи - Киданівської початкової школи Бучацької міської ради, код ЄДРПОУ 

24623349. 

5. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати прийняття даного 

рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, та у встановленому 

чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо 

державної реєстрації припинення діяльності Киданівської початкової школи Бучацької міської 

ради, код ЄДРПОУ 24623349, шляхом ліквідації. 

6. Ліквідаційній комісії: 
1) провести інвентаризацію майна; 

2) провести розрахунки з працівниками; 

3) виявити кредиторів і дебіторів закладу та провести з ними розрахунки; 



4) закрити банківські рахунки; 

5) в трьохденний строк з дати прийняття даного рішення, забезпечити попередження 

працівників про подальше звільнення; 

6) після закінчення двомісячного строку з дати попередження, здійснити заходи щодо 

проведення звільнення працівників закладу; 

7) забезпечити дотримання порядку звільнення працівників, повідомлення державної 

служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників та своєчасний розрахунок з 

ними під час звільнення, видачу відповідних наказів та підписання необхідних документів; 

8) скласти та подати на затвердження ліквідаційний баланс; 

9) зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах; 

10) забезпечити передачу документів, які підлягають довгостроковому зберіганню до 

відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України; 

11) вжити інших заходів, пов’язаних з ліквідацією Киданівської початкової школи 

Бучацької міської ради, код ЄДРПОУ 24623349. 

7. Сектору  з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької 

міської ради здійснити заходи щодо попередження про можливе наступне звільнення директора 

Киданівської початкової школи Бучацької міської ради Шкарлупи Ганни Володимирівни згідно 

з чинним законодавством. 

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

культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму. 

 

 

 

                 Бучацький міський голова      Віталій ФРЕЯК 
 

 
Кафтан  Микола 

Лабіш Радислав 

Бойчук  Ольга 

Тивунька  Марія 
Кулик Світлана 


