
 

                                                                                                                               Проєкт 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                      № 

м. Краматорськ 

 
Про припинення Краматорської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів № 

28 Краматорської міської ради 

Донецької області шляхом ліквідації 

(ідентифікаційний код юридичної особи 

25704676) 
 
 

З метою оптимізації мережі навчальних закладів, відповідно до ст.ст. 104, 105, 110, 

111, 112 Цивільного кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Припинити Краматорську загальноосвітню школу I-II ступенів № 28 

Краматорської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 25704676) шляхом 

ліквідації. 
 

2.  Призначити ліквідаційну комісію Краматорської загальноосвітньої школи I-II 
ступенів № 28 Краматорської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

25704676) у складі згідно з додатком. 
 
3.  Голові ліквідаційної комісії подати документи для державної реєстрації рішення 

про припинення Краматорської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 28 Краматорської 

міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 25704676) у встановленому чинним 

законодавством порядку та строки. 
 
4. Встановити строк пред’явлення кредиторами Краматорській загальноосвітній 

школі I-II ступенів № 28 Краматорської міської ради своїх вимог – два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності Краматорської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів № 28 Краматорської міської ради (ідентифікаційний 

код юридичної особи 25704676). 
 
5. Визначити порядок заявлення кредиторами Краматорської загальноосвітньої 

школи I-II ступенів № 28 Краматорської міської ради (ідентифікаційний код юридичної 



 

 

особи 25704676) своїх вимог – шляхом пред’явлення письмових вимог за адресами: 84328, 

Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Легендарна, 37; 84301, Донецька область, 

місто Краматорськ, вулиця Катеринича, 26. 
Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до 

Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого 

приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з 

дня отримання відповідної вимоги кредитора. 
 
6.   Ліквідаційній комісії Краматорської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 28 

Краматорської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 25704676) здійснити 

організаційно-правові заходи щодо ліквідації у встановленому законодавством порядку. 
 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Міський голова                   О.В. Гончаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                Додаток 
                                                                                                          до рішення міської ради 
                                                                                                                         № 
 
 

 

Склад 
ліквідаційної комісії Краматорської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 28 

Краматорської міської ради Донецької області (ідентифікаційний код юридичної особи 

25704676) 
 
 

Дрига 
Олена Олександрівна 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(….) – голова комісії, в.о. начальника управління освіти 
   
   
  Члени комісії: 
   
   
Шинкаренко 
Андрій Григорович 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(….), начальник відділу юридичної та кадрової роботи 

управління освіти 
   
Шорнікова 
Олена Олександрівна 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(…), головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової 

роботи управління освіти 
   
   
Сайкова 
Вікторія Іванівна 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(…), голова Краматорської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України 
   
   
Квас 
Олена Ельханівна 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(…), спеціаліст I категорії управління освіти 
   
   
Гречишкіна 
Ольга Андріївна 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(…), бухгалтер управління освіти 
   
   
 
 
Секретар міської ради                                                                     І.І. Сташкевич 
 
 

 
 


