
ПРОЕКТ № 1359 

У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

          

від _____ ___________2017 року 

     № _______ 
 

Про ліквідацію Кіровоградського  

кібернетико-технічного коледжу 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 104, 110, 111, 

112 Цивільного кодексу України,  статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи звернення колективу Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу, протокол загальних зборів трудового 

колективу від 26.10.2017 року,  міська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Ліквідувати Кіровоградський кібернетико-технічний коледж (код 

ЄДРПОУ 31920086) до 1 березня 2018 року. 

2. Зобов’язати управління освіти Кіровоградської міської ради розробити 

та затвердити кошторис Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу  на  

2018  рік  та  профінансувати  заборгованість із заробітної плати, відпускних з 

урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним 

працівникам, з нарахуваннями на дані виплати.  

3. Затвердити ліквідаційну комісію Кіровоградського кібернетико-

технічного коледжу згідно з додатком. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 

25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця 

Червонозорівська, 25. 

4. Встановити, що з моменту утворення ліквідаційної комісії до неї 

переходять повноваження щодо управління справами Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу. 

5. Голові ліквідаційної комісії у встановленому порядку: 

1) забезпечити опублікування в офіційному друкованому виданні 

відповідних повідомлень про припинення діяльності  Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу та про порядок і строки заявлення 

кредиторами вимог до нього; 
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2) повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення 

діяльності Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу та подати 

документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних записів; 

3) забезпечити виплату заборгованості працівникам Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу;  

4) здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за Кіровоградським 

кібернетико-технічним коледжем; 

5) забезпечити складання ліквідаційного балансу і подання його на 

затвердження міській раді; 

6) вживати інших заходів, пов’язаних із ліквідацією, відповідно до чинного 

законодавства України. 

6. Установити дату інвентаризації та дату оцінки майна Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу до 1 лютого 2018 року. 

7. Установити строк заявлення вимог кредиторів до Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу, що ліквідується, - два місяці з дня публікації 

повідомлення про припинення.    

8. Адміністрації Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

ознайомити студентів, їх законних представників, з даним рішенням. Вжити 

заходів щодо переведення контингенту студентів до інший закладів освіти, 

відповідно до їх побажань, з урахуванням вимог чинного законодавства.   

9. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради, адміністрації 

Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу  забезпечити дотримання 

чинного законодавства про працю при ліквідації закладу.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську  комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.  

 

 
 

 
 

Міський голова                                                                                    А. Райкович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва 24 58 08 

 



 

Додаток  

до рішення Кіровоградської  

міської ради  

«____» ______________ 2017  

№ ________ 

Склад  

ліквідаційної комісії  

Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 
 

Голова комісії 
 

Токарев Олександр Юрійович     - директор Кіровоградського кібернетико- 

технічного коледжу  (ідентифікаційний  

номер - ******* ) 
 

Заступник голови комісії 

 

Костенко Лариса Давидівна       -     начальник управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

(ідентифікаційний номер - ******* ) 
 

Члени комісії: 
 

 

 

Васильєва Олена Костянтинівна    - начальник відділу юридичного та  

      фінансового забезпечення  управління  

      освіти Кіровоградської міської ради  

(ідентифікаційний номер  -********) 
 

Серопян Євген Олександрович    -  заступник начальника управління освіти  

Кіровоградської міської ради  

(ідентифікаційний номер  - ********)) 
 

Шевякова Олена Леонідівна       -    головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

(ідентифікаційний номер -********) 

 

 

Начальник управління освіти      Л. Костенко  


