
ПРОЄКТ 
 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

_____________СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від                                                                                          

с. Миколаївка 

 

Про ліквідацію Яструбинського  

навчально-виховного комплексу:  

заклад загальної середньої освіти –  

заклад дошкільної освіти  

Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області 

 

Відповідно до частини шостої статті 22, статті 9 розділу ХІІ «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про освіту»; статті 11, абзацу 

другого частини другої статті 32 Закону України «Про загальну середню 

освіту», керуючись пунктом двадцять частини першої статті 43, частиною 

четвертою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи результати засідання робочої групи з питань оптимізації мережі  

закладів освіти Миколаївської сільської ради від 26.08.2021, Миколаївська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 1. Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – 

Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області (код ЄДРПОУ 33362169), місцезнаходження: 

вул.Шкільна, буд.4, село Яструбине, Сумський район, Сумська область. 

 2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності (додаток 1 – 

склад ліквідаційної комісії). 

 3. Ліквідаційній комісії: 

3.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, 

про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення 

https://bhrr.gov.ua/images/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.%2016.zip
https://bhrr.gov.ua/images/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.%2016.zip


до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

відповідних записів. 

3.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з 

ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства. 

3.3. Подати в установленому порядку на затвердження Миколаївській сільській 

раді ліквідаційний баланс. 

 4. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

(Макшеєва Н.С.): 

4.1. Забезпечити організаційну підтримку процедури ліквідації Яструбинського 

навчально-виховного комплексу: заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області відповідно до норм чинного законодавства України. 

4.2. Провести роз’яснювальну роботу з учнями та їх батьками щодо можливості 

подальшого навчання у Миколаївському ліцеї Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

4.3. Забезпечити організоване підвезення учнів до Миколаївського ліцею 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та у 

зворотньому напрямку.  

4.4. Подати Миколаївській сільській раді пропозиції щодо майбутнього 

використання приміщень Яструбинського навчально-виховного комплексу: 

заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області.  

 5. Директору Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області (Говорун В.О.) попередити 

працівників про ліквідацію закладу з дотриманням вимог чинного 

законодавства про працю. 

 6. Розпочати ліквідацію та проведення необхідних ліквідаційних 

процедур       відповідно до чинного законодавства з 01 вересня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Миколаївської сільської ради Непийводу Вікторію Віталіївну. 

 

 

 

 

Сільський голова С.В.Самотой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення ___ сесії                                      

Миколаївської сільської ради 

VIIІ скликання                                                    

________________2022 року 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення діяльності 

Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області (код ЄДРПОУ 33362169)  

 

Голова  ліквідаційної комісії:  

Макшеєва Наталія Сергіївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради. 

 

Члени ліквідаційної комісії: 

Одінцова Надія Сергіївна– головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради. 

Говорун Володимир Олексійович – директор Яструбинського навчально-

виховного комплексу: заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

 

 

Секретар  Вікторія НЕПИЙВОДА 


	ПРОЄКТ

