
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  №94-24/18 

 
30 серпня 2018 року м. Вижниця 

 

Про ліквідацію комунального закладу 

з фізкультури і спорту «Вижницька районна  

дитячо-юнацька спортивна школа» 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту», абз. 

1 частини 1 статті 14  Закону України «Про позашкільну освіту», статтями 104, 105, 

110 Цивільного Кодексу України, статтями 56, 57, 59, 62, 63, 78 Господарського 

Кодексу України, пунктами 10.1., 10.3 Статуту комунального закладу з фізкультури 

і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа», пунктом 16.3 

Регламенту Вижницької районної ради VІІ скликання, розглянувши клопотання 

Вижницької районної державної адміністрації від 21.08.2018 року №01.34-1167 про 

ліквідацію комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» у зв’язку з відсутністю коштів в районному 

бюджеті на належне утримання зазначеного закладу, беручи до уваги рішення 20 

сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 25 липня 2018 року № 172-20/18 

«Про створення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Вижницької міської ради», враховуючи висновки постійних комісій районної ради 

з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  та з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, а також нагальність оперативного вирішення  цього 

питання, районна рада  

ВИРІШИЛА:   

1. Ліквідувати комунальний заклад з фізкультури і спорту «Вижницька 

районна дитячо-юнацька спортивна школа» (код ЄДОПОУ 21449313) , 

засновником якого є Вижницька районна рада .  

2. Утворити ліквідаційну комісію комунального закладу з фізкультури і 

спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» (далі – 

ліквідаційна комісія) в кількісному складі 3 (три) чоловіки та наступному 

персональному складі: 

- Сичов Павло Олександрович,  прож. 59200, Чернівецька обл., Вижницький 

р-н, м. Вижниця, вул.Івасюка,11,  ід. код 2718115738 -   голова комісії; 

- Кусяк Олена Костянтинівна,  прож. 59220, Чернівецька обл., Вижницький 

р-н, с.Іспас, вул.Н.Яремчука,12, ід. код 2210205101 - член комісії; 

- Андросов Ігор Анатолійович - прож. 59200, Чернівецька обл., Вижницький 

р-н, м. Вижниця, вул.Поповича,6/2, ід. код 2190814710 - член комісії. 

3. Ліквідаційній комісії: 



3.1. Провести процедуру  ліквідації комунального закладу з фізкультури і 

спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» з дотриманням 

вимог чинного законодавства України (попередження працівників закладу про 

наступне вивільнення та вжиття інших заходів організаційно-кадрового характеру 

та заходів щодо проведення процесу ліквідації).  

3.2. У триденний робочий термін з дня прийняття цього рішення повідомити 

орган, що здійснює державну реєстрацію припинення юридичної особи, про 

ліквідацію комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» та, в подальшому, подати в установленому 

законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів.  

 Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи. 

3.3. Вжити заходів щодо інвентаризації майна, закріпленого за цією 

юридичною особою, а також інші заходи, визначені статтею 111  Цивільного 

Кодексу України. 

3.4. Надати районній раді, для затвердження сесією, проміжний та 

ліквідаційний баланси в порядку, передбаченому ст.111 Цивільного Кодексу 

України. 

3.5. Після закінчення процедури ліквідації подати органу, що здійснює 

відповідну державну реєстрацію, документи, необхідні для проведення державної 

реєстрації  припинення діяльності юридичної особи – комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» в 

результаті його ліквідації. 

3.6. Ліквідацію юридичної особи здійснити не пізніше чотирьох місяців з моменту 

набрання чинності цього рішення. 

4. Це рішення набирає чинності з 4 вересня 2018 року.  

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти,  охорони здоров’я, культури, молоді та спорту та з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 

 


