
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

    

№ 635/30-2020 

від 28 травня 2020 року        м. Заставна 

 

Про реорганізацію шляхом приєднання  

Вербовецького закладу загальної середньої  

освіти І-ІІ ступенів до Заставнівського опорного  

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Заставнівської міської ради Чернівецької області  

та створення комісії  

 

 

Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну 

середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 

«Про затвердження Положення про освітній округ», відповідно до статей 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», рішення сесії Заставнівської 

міської ради від 20 лютого 2020 року № 562/26-2020 «Про затвердження умов проведення 

конкурсу для визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, 

підпорядкованих Заставнівській міській раді»,  на підставі протоколу підсумків конкурсної 

комісії № 2  від 26 лютого 2020 року, про визначення переможця конкурсу на опорний 

заклад Заставнівської міської ради, рішення ХХVII сесії Заставнівської міської ради VII 

скликання від 28 лютого 2020 року № 599/27-2020 «Про створення Заставнівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької 

області та його філії», з метою концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, 

їх спрямування на задоволення освітніх потреб  учнів (вихованців), створення єдиної 

системи освітнього процесу, міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Реорганізувати шляхом приєднання до Заставнівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області - 

Вербовецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Заставнівської міської ради 

Чернівецької області (ЄДРПОУ 22850549). 

2. Створити з 03 серпня 2020  року філією Заставнівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області без статусу 

юридичної особи з пониженням ступенів з І-ІІ ступенів до І ступеня: 

- Вербовецьку філію І ступеня Заставнівського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області, яка знаходиться за 

адресою: 59441, Чернівецька область, Заставнівський район, с. Вербівці, вул. Є. Ліпецького, 

83. 

3. В термін не пізніше 03 серпня 2020 року припинити юридичну особу: 

- Вербовецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Заставнівської міської  

ради Чернівецької області (ЄДРПОУ 22850549). 



4. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з 

припиненням юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання) відповідно до вимог 

законодавства з 01 червня 2020 року. 

5. Створити та затвердити склад комісії з реорганізації (приєднання) до Заставнівського 

опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради 

Чернівецької області (ЄДРПОУ 22850472) Вербовецького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області  (ЄДРПОУ 22850549) згідно 

додатку та визначити місцезнаходження комісії: 59400, Чернівецька область, Заставнівський 

район, м. Заставна, вул. Гагаріна, 9. 

5.1. Комісії з реорганізації (приєднання) делегувати повноваження: 

  -  в установленому законом порядку здійснити заходи щодо реорганізації (приєднання) 

до Заставнівського опорного закладу загальної середньої світи  І-ІІІ ступенів Заставнівської 

міської ради Чернівецької області (ЄДРПОУ 22850472) Вербовецького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області  (ЄДРПОУ 

22850549): 

-  провести інвентаризацію та передачу майна закладу відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

-  провести розрахунки з бюджетом, працівниками; 

- провести погашення кредиторської та вжити заходів щодо стягнення дебіторської 

заборгованості згідно з чинним законодавством України; 

-  скласти та надати на затвердження сесії міської ради передавальний акт; 

- вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію 

юридичної особи. 

6. Дати оприлюднення на сайті Міністерства Юстиції України у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

 7. Керівникам Заставнівської гімназії Заставнівської міської ради Мартинюк С.В. та 

Вербовецького ЗЗСО І-ІІ ст. Заставнівської міської ради Лунгул Л.Ю. в установленому 

законом порядку повідомити та попередити працівників підпорядкованих закладів освіти  

про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені чинним законодавством 

України (2 місяці, згідно  ст.32, ч.1 ст.40 КЗпПУ). 

7.1. Здійснити організаційні заходи та забезпечити функціонування Заставнівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради 

Чернівецької області та його філії з 03.08.2020 року. 

8. Доручити відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради до 

03.08.2020 року внести зміни та привести у відповідність  комплектацію мережі закладів 

освіти по наступних закладах: 

- Заставнівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Заставнівської міської ради Чернівецької області; 

-  Вербовецької філії І ступеня Заставнівського опорного закладу І-ІІІ ступенів 

Заставнівської міської ради Чернівецької області.  

9. Координацію дій щодо створення опорного закладу та виконання цього рішення з 

дотриманням вимог чинного законодавства покласти на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Заставнівської міської ради. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та 

регуляторної політики та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення та міжнародних відносин. 

 



Додаток  

до рішення XXX сесії VII скликання  

Заставнівської міської ради  

від 28.05.2020 р.  № 635/30-2020 

 

 

 

 

СКЛАД 

комісії по реорганізації шляхом приєднання Вербовецького закладу  

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів до Заставнівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області 

 

 

Голова комісії:  

 

 

Косар Марічка Юріївна 

 

паспорт КР 896926 

виданий 21.03.2006 р. 

без ІПН  

0992873675 

Адреса: Чернівецька 

область, Заставнівський 

район, с. Дорошівці  

 

Секретар комісії:  

 

 

Дера Андрій Миколайович 

 

ІПН - 3059920832  

 

Члени комісії:  

 

Мартинюк Світлана Василівна 

 

ІПН -2162905661  

Лунгул Ліана Юріївна 

 

ІПН - 3383515322  

Гендзьора Сергій Володимирович 

 

ІПН - 2842217558  

Остапович Наталія Вікторівна 

 

ІПН - 3238216044  

Шевчук Наталія Василівна 

 

ІПН - 2782112380  

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Руслан ЛЕВАНІН 


