
~ 
киево-святошинськл  rлйоннл  rлдл  киУвськоУ  оsллстІ  

VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  припинення  діяльності  шляхом  ліквідації  юридичної  особи  
Хотівської  міжшкільної  навчально-виробничої  майстерні  

Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрацц  Київської  області  

Відповідно  до  пункту  20 частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  цкраїні», статті  14 Закону  України  «Про  освіту», статей  104,105 
Цивільного  кодексу  України, статті  59 Господарського  кодексу  України, Порядку  
управління  об  ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 року  Ns 485-42-VII, згідно  подання  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств  житлово- 
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу, енергозберігаючих  
технологій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Припинити  діяльність  шляхом  ліквідації  юридичної  особи  Хотівської  
міжшкільної  навчально-виробничої  майстерні  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  (код  СДРПОУ  20620472), 
місцезнаходження : 08 17 1 Київська  область, Киево-Святошинський  район, с. Хотів, 
вул. Шевченко, 1-В. 

2. Створити  ліквідаційну  комісію  з  припинення  юридичної  особи  у  складі  
згідно  з  додатком  (далі  — ліквідаційна  комісія). 

3. Визначити, що  з  моменту  створення  ліквідаційна  комісія  е  органом  
управління  юридичної  особи. 

4. Ліквідаційній  комісії  (Забродовський  В.Ф.): 
4.1. В  установленому  порядку  протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  прийняття  

цього  рішення  письмово  повідомити  орган, що  здійснюе  державну  реестрацію, про  
ліквідацію  юридичної  особи  та  подати  необхідні  документи  для  внесення  до  Сдиного  
державного  реестру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприемців  відповідних  
записів . 

4.2. Забезпечити  здійснення  усіх  організаційно -правових  заходів, пов'язаних  з  
ліквідаціею  юридичної  особи, відповідно  до  вимог  законодавства . 

4.3. Подати  в  установленому  порядку  на  затвердження  Киево-Святошинській  
районній  раді  ліквідаційний  баланс. 

4.4. Попередити  працівників  про  ліквідацію  закладу  з  дотриманням  вимог  
чинного  законодавства  про  працю. 



5. Установити, що  вимоги  кредиторів  приймаються  в  строк  двох  місяців  з  
дати  публікації  повідомлення  у  спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  
інформації  про  припинення  діяльності  юридичної  особи  - «Хотівська  міжшкільна  
навчально-виробнича  майстерня  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області» шляхом  ліквідації . 

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  туризму  
та  постійну  комісію  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  
комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N@ 595-36-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04.06.2019 року  Ns 595-36-VII 

СКЛАД  
ліквідаційної  комісії  з  припинення  юридичної  особи  «Хотівська  міжшкільна  
навчально-виробнича  майстерня  Киево-Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області» (код  СДРПОУ  20620472) 

Забродовський  - 	голова  комісії, директор  Хотівської  
Василь  Федорович  міжшкільної 	навчально-виробничої  

кмайстерні 	Киево-Святошинської  
районної 	державної 	адміністрації  
Київської 	області, 	ідентифікаційний  
номер  - 1560813019 

Члени  комісії  
Івашко  - 	начальник 	відділу 	освіти 	Киево- 
Микола  Миколайович  Святошинської  райдержадміністрації  

Київської 	області, 	ідентифікаційний  
номер  -2291909530 

Самійленко  - 	в.о. 	головного 	бухгалтера  
Надія  Олександрівна  централізованої 	бухгалтерії 	відділу  

освіти 	Киево-Святошинської  
райдержадміністрації 	Київської  
області, 	ідентифікаційний 	номер 	- 
2018817044 

Ковтун  - 	начальник 	господарської 	групи  
Юрій  Миколайович  відділу  освіти  райдержадміністрації , 

ідентифікаційний  номер  -2096421191 

Заступник  голови  ради 	 О.Д. Однороманенко  


