
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорокової сесії восьмого скликання

23.06.2022 м. Березань № 75

Про   припинення   комунальної установи  „Центр професійного розвитку
педагогічних працівників  Березанської міської ради Київської області“ шляхом
ліквідації

Відповідно до ст.  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  ст.  104,  105,  110,  111  Цивільного кодексу України,   статей  59,  135
Господарського кодексу України,  Закону України  „Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб  – підприємців та громадських формувань“, у
зв’язку з дублюванням функцій із відділом освіти виконавчого комітету
Березанської міської ради та враховуючи рекомендації постійної депутатської
комісії   з питань   освіти,  культури,  молоді та спорту,  медицини,  туризму,
соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО, з метою економічного та
раціонального використання коштів місцевого бюджету, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Припинити шляхом ліквідації юридичну особу  - комунальну установу
„Центр професійного розвитку педагогічних працівників   Березанської міської
ради Київської області“ (***), 07541, Київська обл.,                      м. Березань,
вул. Набережна, будинок 4.

2.  Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи
комунальної установи „Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Березанської міської ради Київської області“  і затвердити її склад (***).

3. Місцезнаходження комісії:  07541,  Київська обл.,  м.  Березань,  вул.
Набережна, будинок 4.

4.  Ліквідаційній комісії в особі Маркович Тетяни Анатоліївни,  голови
ліквідаційної комісії,  в установленому чинним законодавством порядку вжити
заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної особи:



4.1 Письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про
перебування юридичної особи  у процесі ліквідації і надати державному
реєстратору документи у строки, передбачені законодавством.

4.2. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному
підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення
вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунальної
установи та подати його на затвердження Березанській  міській раді.

4.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому
зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним
законодавством України.

4.4. Виявити кредиторів та дебіторів комунальної установи та провести з
ними розрахунки.

4.5. Встановити, що претензії кредиторів до комунальної установи „Центр
професійного розвитку педагогічних працівників  Березанської міської ради
Київської області“ приймаються протягом двох місяців з дати внесення даного
рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
         4.6. Зняти комунальний заклад з обліку у відповідних органах.

4.7.  Попередити працівників комунальної установи „Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Березанської міської ради Київської
області“ про їх наступне вивільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства
відповідно до норм трудового законодавства.

4.8. Завершити ліквідацію комунальної установи  „Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Березанської міської ради Київської
області“ шляхом внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4.9. Залишок коштів направити до міського бюджету.
4.10. Вжити інші заходи, пов’язані з ліквідацією установи.
5. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
6. Дане рішення складене у 2 (***) оригінальних примірниках, один з яких

надається державному реєстратору, з метою внесення відомостей про
припинення (***) комунальної установи до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (***) та першого
заступника міського голови Руслана ХРУЛЯ.

Міський голова                                                            Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорокової сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання

                                                                                 23.06.2022  № 75

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи

 комунальної установи „Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Березанської міської ради Київської області“

Маркович
Тетяна Анатоліївна

 - директор комунальної установи „Центр професійного
розвитку педагогічних працівників  Березанської
міської ради Київської області“, голова  комісії (***)

Герасименко
Ніна Федорівна

- консультант комунальної установи „Центр
професійного розвитку педагогічних працівників
Березанської міської ради Київської області“, член
комісії (***)

Герасимова
Тамара Анатоліївна

- юрист відділу освіти виконавчого комітету
Березанської міської ради,  член комісії (***)

Панченко
Ірина Сергіївна

- головний спеціаліст відділу освіти виконавчого
комітету Березанської міської ради,  член комісії
(***)

Рассолова
Інна Геннадіївна

- головний бухгалтер відділу освіти виконавчого
комітету Березанської міської ради,  член комісії
(***)

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО


