
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОЛОНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

                                                                

Р І Ш Е Н Н Я 

Про реорганізацію шляхом приєднання КЗО «Жданівська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 Керуючись п. 30 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», ст.ст. 104-108 Цивільного 

Кодексу України, Господарським Кодексом України, на виконання вимог 

Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-УІІІ «Про внесення змін до 

окремих законів» (Прикінцеві положення (п.4,6), постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.01.2016 № 79 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», листа Міністерства освіти і науки 

України від 28.01.2016 № 1-10/251 «Про створення опорних шкіл», від 

23.02.2016  № 1-9/94 «Про створення опорних шкіл», з метою формування 

оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення в 

подальшому можливості для організації профільного навчання  враховуючи 

висновки комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури та 

спорту, охорони здоров’я селищна рада вирішила: 

1. Внести зміни до Статуту КЗО «Жданівська середня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області, 

виклавши його у новій редакції (додається). 

2. Реорганізувати шляхом приєднання юридичну особу КЗО «Жданівська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної 

ради Дніпропетровської області (місцезнахождення: 52405 селище 

Жданове, вул. Шкільна, 1, код 35595069) до юридичної особи -  

комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня 

школа № 1 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської 



області (місцезнаходження: 52400 смт.Солоне, вул Шевченка, 33 код 

35637999) 

3. Створити комісію по реорганізації шляхом приєднання юридичної особи 

комунальний заклад освіти «Жданівська середня загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області до 

юридичної особи -  комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області у складі згідно з додатком (додаток 1), яка 

провадить діяльність за адресою:  селище Жданове, вул. Шкільна, 1. 

4. Доручити голові комісії по реорганізації у встановлений законом строк 

повідомити державного реєстратора про реорганізацію комунального 

закладу освіти «Жданівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області, в подальшому 

подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для 

внесення до єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців відповідних записів. 

5. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

6. Доручити комісії, створеної на виконання пункту 4 даного рішення, після 

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи 

відхилення цих вимог скласти передавальний акт та подати його на 

затвердження  до селищної ради. 

7. Встановити, що комунальний заклад освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області є правонаступником усіх майнових і 

немайнових прав і обов’язків комунального закладу освіти «Жданівська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної 

ради Дніпропетровської області. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, 

охорони здоров’я. 

 
 

Селищний голова                      М.М.Копейко 

 

смт.Солоне 

31.05.2016 
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