
 

ПРОЄКТ 

 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

22 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 
РІШЕННЯ  

 
20 січня 2022 року                     смт Вороновиця                                        №  
 

Про реорганізацію комунальних закладів Вороновицької селищної 
ради  

 
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту», статтями 104 – 107 Цивільного кодексу України, статтею 59 
Господарського кодексу України, селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Реорганізувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «ПРОЛІСОК» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37663528) шляхом приєднання 
до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код 
юридичної особи 26229415). 

1.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ 
САДОК) «ПРОЛІСОК» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ». 

1.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ 
САДОК) «ПРОЛІСОК» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» – два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

1.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

1.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
(ДИТЯЧИЙ САДОК) «ПРОЛІСОК» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» усі 
необхідні документи, заяви до усіх державних реєстраторів та сплачувати усі 
необхідні для цього платежі. 



 

2. Реорганізувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИХАЙЛІВСЬКИЙ 
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «МАЛЬВА» 
ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
26235344) шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 26229415). 

2.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «МАЛЬВА» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ». 

2.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «МАЛЬВА» ГУМЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» 
– два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи. 

2.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

2.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «МАЛЬВА» ГУМЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» усі необхідні документи, заяви до усіх державних 
реєстраторів та сплачувати усі необхідні для цього платежі. 

 
3. Реорганізувати ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ВЕСЕЛКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 37337157) 
шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 26229415). 

3.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВЕСЕЛКА». 

3.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВЕСЕЛКА» – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи. 

3.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

3.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВЕСЕЛКА» усі необхідні документи, заяви до усіх державних реєстраторів та 
сплачувати усі необхідні для цього платежі. 



 

4. Реорганізувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЛОВОДІВСЬКИЙ 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛЯТКО» КОВАЛІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної 
особи 37336588) шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи 26229415). 

4.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛОВОДІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛЯТКО» КОВАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

4.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛОВОДІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛЯТКО» КОВАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення юридичної особи. 

4.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

4.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛОВОДІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛЯТКО» КОВАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ усі необхідні документи, заяви до усіх державних 
реєстраторів та сплачувати усі необхідні для цього платежі. 

 
5. Реорганізувати ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КОЛОСОЧОК» СЕЛА ДОВГОПОЛІВКА ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 39504745) 
шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 26229415). 

5.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЛОСОЧОК» СЕЛА 
ДОВГОПОЛІВКА ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

5.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЛОСОЧОК» СЕЛА 
ДОВГОПОЛІВКА ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – два 
місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи. 

5.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

5.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЛОСОЧОК» СЕЛА 



 

ДОВГОПОЛІВКА ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ усі 
необхідні документи, заяви до усіх державних реєстраторів та сплачувати усі 
необхідні для цього платежі. 

 
6. Реорганізувати КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ «ВЕСЕЛКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 36605989) шляхом приєднання до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«РОМАШКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код 
юридичної особи 26229415). 

6.1. Призначити _____________________________ – ліквідатором 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«ВЕСЕЛКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. 

6.2. Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«ВЕСЕЛКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ – два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

6.3. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог шляхом 
надіслання рекомендованих або цінних листів на ім’я ліквідатора за адресою 
юридичної особи. 

6.4. Уповноважити ліквідатора звернутися до державного реєстратора для 
державної реєстрації цього рішення та надати їй право підписувати та подавати 
від імені КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«ВЕСЕЛКА» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ усі необхідні документи, 
заяви до усіх державних реєстраторів та сплачувати усі необхідні для цього 
платежі. 
 
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Відділ освіти, 
культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради. 
  
 
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                  Олександр КОВІНЬКО 
 
 
 
 


