
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2016 року                                                                   № 719

Про оптимізацію мережі  закладів освіти  

Керуючись  статтями  53,  140,  143  Конституції  України,  пунктом  30
частини  першої  статті  26,  статтею  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про загальну
середню  освіту»,  статтями  59  Господарського  кодексу  України,  статтями
104-107 Цивільного кодексу України,  з  метою раціонального використання
наявних  трудових,  фінансових  та  матеріальних  ресурсів,  враховуючи
прогнозовану  мережу  загальноосвітніх  навчальних  закладів
м. Кропивницького, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш  И Л А :

1. Припинити юридичну особу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, ідентифікаційний
код 31844770 шляхом приєднання (реорганізації) до загальноосвітньої школи
І  ступеня  «Мрія»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  області,
ідентифікаційний код 30707977.

2.  Призначити  комісію  з  реорганізації  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області у
складі згідно з додатком.

3.  Визначити  місцезнаходження  комісії  з  реорганізації
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 13  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської  області  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Велика
Перспективна, 41.
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4. Комісії з реорганізації:
1)  повідомити державного  реєстратора  про  реорганізацію юридичної

особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
2)  оприлюднити  у  встановленому  порядку  повідомлення  про

реорганізацію  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;

3)  здійснити всі необхідні заходи щодо припинення загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  13  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області у встановленому законодавством порядку.

5.  Встановити  строк  для  заявлення  кредиторами  вимог  до
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 13  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області  - два місяці з дня офіційного опублікування  рішення
щодо реорганізації юридичної особи.  

6.  Встановити  порядок  заявлення  кредиторами  вимог  до
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 13  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської  області шляхом  направлення  письмових  вимог  на  адресу
місцезнаходження комісії з реорганізації юридичної особи.

7. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради:
1)  забезпечити  внесення  змін  до  штатного  розпису  та  кошторису

доходів і видатків загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;

2)  винести  на  затвердження  Кіровоградської  міської  ради  проект
рішення про внесення змін до Статуту  загальноосвітньої  школи І  ступеня
«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,  пов’язаних з
приєднанням  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 13 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;

3)  вжити  інших  необхідних  заходів,  пов’язаних  з  реорганізацією
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 13  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області.

8.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту
та  молодіжної  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
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СКЛАД
комісії з реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Голова комісії

Дзюба 
Наталія Євгеніївна

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

Серопян
Євген Олександрович 

- заступник начальника управління освіти 

       Члени комісії:

Васильєва 
Олена Костянтинівна 

- начальник  відділу  юридичного  та
фінансового забезпечення управління освіти

Кумпан 
Світлана Геннадіївна 

- начальник  відділу  інспектування
навчальних закладів управління освіти 

Титаренко 
Лілія Станіславівна 

   - директор  загальноосвітньої  школи
І  ступеня  «Мрія»  Кіровоградської  міської
ради Кіровоградської області

Шевякова 
Олена Леонідівна 

- головний  бухгалтер  централізованої
бухгалтерії управління освіти

Фетісова 
Лариса Федорівна 

- заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 13  Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області      

Начальник  управління освіти Л. Костенко


