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Про ліквідацію  

Солотвинської спеціальної  
загальноосвітньої  

школи-інтернату  

І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради 

  

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, статті 32 Закону України „Про повну загальну середню освіту”, 

статей 104-105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу 

України, статті 4 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, обласна рада                           

в и р і ш и л а:          
 

1. Припинити (ліквідувати) юридичну особу „Солотвинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради” 

(код ЄДРПОУ 22095596), місцезнаходження: Тячівський район,                         

смт Солотвино, вулиця Емінеску, будинок 5. 

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації: 

 не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності цього 
рішення створити та затвердити персональний склад комісії з припинення 

(ліквідації) вищезазначеної юридичної особи з числа її працівників, залучивши 

до її складу по одному представнику департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальної установи „Управління спільною 

власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради, визначити 

місцезнаходження вказаної комісії; 
доручити голові комісії з припинення (ліквідації) вищезазначеної 

юридичної особи невідкладно (протягом трьох робочих днів з дня прийняття 

цього рішення) здійснити державну реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи та усі організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією 

юридичної особи „Солотвинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат     

І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради”, відповідно до вимог законодавства 
України; 
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забезпечити дотримання інтересів вихованців і працівників 

Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради  відповідно до чинного законодавства. 
3. Встановити, що строк заявлення вимог кредиторами до 

вищезазначеного комунального закладу складає два місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про його припинення. 

4. Доручити (надати повноваження) голові обласної ради у випадку 

необхідності на період між пленарними засіданнями сесій обласної ради 

затверджувати ліквідаційний баланс Солотвинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

5. Комунальній установі „Управління спільною власністю територіальних 

громад” Закарпатської обласної ради забезпечити здійснення організаційно-

правових заходів, пов’язаних із подальшим володінням, користуванням і 

розпорядженням нерухомим майном, що використовувалося Солотвинською 

спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом І – ІІ ступенів 
Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ 22095596), місцезнаходження: 

Тячівський район,  смт Солотвино, вулиця Емінеску, будинок 5,  зі врахуванням 

норм частини другої статті 61 Закону України „Про повну загальну середню 

освіту”. 

6. Здійснити усі організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією 

зазначеного закладу освіти, відповідно до чинного законодавства, але не 
пізніше 1 липня 2021 року. 

7. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації та профільну постійну комісію 

обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної 

політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної 

політики.  
 

 

 

Голова ради                                                                         Олексій  ПЕТРОВ 

 
         


