
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 23.02.2018 № 1073                                        27 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 
 

Про припинення шляхом 

ліквідації комунального закладу 

«Вечірня загальноосвітня школа 

ІІ-ІІІ ступенів № 24 Вінницької 

міської ради»  

 

 

З метою удосконалення мережі навчальних закладів міста, керуючись  

статтями 104, 105 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 59     

Господарського кодексу України, частиною 1 статті 11 Закону України «Про 

загальну середню освіту», пунктом 30 частини першої статті 26 та частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

                                   

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Припинити комунальний заклад «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 24 Вінницької міської ради»  (ідентифікаційний код 26235568) 

шляхом ліквідації. 

2. Встановити термін заявлення  кредиторами своїх вимог протягом двох 

місяців з моменту оприлюднення на офіційному веб сайті центрального органу 

виконавчої влади, що здійснює державні повноваження в сфері державної 

реєстрації, повідомлення про припинення шляхом ліквідації комунального 

закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 24 Вінницької 

міської ради». 

3. Утворити ліквідаційну комісію для здійснення процедури припинення  

шляхом ліквідації комунального закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів №24 Вінницької міської ради» та затвердити її склад згідно з додатком 

до даного рішення.  

4. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії комунального           

закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 24 Вінницької 

міської ради» за адресою: 21001, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 

Привокзальна, 30. 

5. Голові ліквідаційної комісії здійснити передбачені законодавством 

заходи, пов’язані з припиненням  комунального закладу «Вечірня 



загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 24 Вінницької міської ради» шляхом 

ліквідації а саме:  

5.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом її ліквідації. 

5.2. Здійснити інвентаризацію майна комунального закладу «Вечірня 

загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №24 Вінницької міської ради»  станом 

на 01.04.2018 року,  за її результатами скласти проміжний ліквідаційний 

баланс та подати його виконавчому комітету міської ради на затвердження. 

5.3. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести розрахунки 

з кредиторами.  

5.4. Звернутися до відповідного органу державної податкової інспекції та 

відповідного органу Пенсійного фонду України для отримання довідок про      

відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах), а 

також до архівної установи та отримати довідку про прийняття документів, які 

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.  

5.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 

баланс та з висновками комісії подати його виконавчому комітету міської ради 

на затвердження. 

5.6. По закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню 

всіх необхідних заходів щодо ліквідації комунального закладу  забезпечити 

подання державному реєстратору документів, встановлених законодавством 

для проведення державної реєстрації припинення шляхом ліквідації 

комунального закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №24 

Вінницької міської ради».  

5.7. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані з 

ліквідацією комунального закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів №24 Вінницької міської ради».  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту                        

(О. Алекса ).          

                                                                                                      

              

 

 

 

Міський голова                                                                                С. Моргунов 
                                                                                

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.02.2018 № 1073 

 

 

 

Склад 

ліквідаційної комісії для здійснення процедури  припинення діяльності 

комунального закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів 

№24 Вінницької міської ради» шляхом ліквідації 

 

Голова комісії: 

Седельов Олександр Олександрович  – директор комунального закладу          

«Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №24 Вінницької міської ради», 

ідентифікаційний номер 2695405513. 

 

Члени комісії: 

Кватернюк Володимир Павлович– заступник голови комісії, завідуючий 

господарством комунального закладу «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів №24 Вінницької міської ради», ідентифікаційний номер 2878605534; 

Старостенко Анжела Олександрівна  – головний бухгалтер централізованої    

бухгалтерії №2 департаменту освіти Вінницької міської ради, 

ідентифікаційний номер 2862807926. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
Департамент освіти Вінницької міської ради 

Божок Ірина Василівна 

Заступник директора департаменту освіти Вінницької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


