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УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
 МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ 

Від  12 листопада  2019 року        № 11                     52  сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про припинення юридичної особи  – 
Рівненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  Чорноморської сільської  ради
Очаківського району Миколаївської області
шляхом ліквідації 

Відповідно до ст. 26,  п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 59  Господарського Кодексу України, 
ст. 104, 105  Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», враховуючи 
рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:     

1. Припинити  юридичну особу  - Рівненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів  Чорноморської сільської  ради Очаківського району 
Миколаївської області  (код ЄДРПОУ 26117550),  юридична адреса:  57530, 
Миколаївська область, Очаківський район, с. Рівне, вулиця  Центральна, 43, 
шляхом ліквідації. 
2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Рівненська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  Чорноморської сільської  ради 
Очаківського району Миколаївської області,  за  адресою:  57530, 
Миколаївська область, Очаківський район, с. Рівне, вулиця  Центральна, 433. 
3. Доручити ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових заходів, 
передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації Рівненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, а саме:

3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 
рішення щодо ліквідації  Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

3.2. Встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох 
місяців з дня опублікування повідомлення про ліквідацію Рівненської ЗОШ І-
ІІІ ступенів



      3.3. Здійснити інвентаризацію майна, яким користувалася  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться на балансі  Чорноморської 
сільської ради.

3.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 
зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством  України.

3.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний
баланс, який подати на затвердження постійній комісії сільської  ради.

3.6. У встановленому порядку подати документи, визначені Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців», до державного реєстратора, для внесення запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»  про припинення діяльності Рівненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, згідно з чинним законодавством.
             3  Контроль за виконанням даного рішення  покладається  на постійну
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та  етики,  
комунальної  власності, медицини,  освіти, культури та спорту

Сільський голова                                                                     А.А. Дмитренко
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