від "30" жовтня 2020 року

№ 240-р

Про припинення шляхом
ліквідації структурних підрозділів
відділу освіти, культури, молоді та
спорту Знам'янської районної
державної адміністрації
Відповідно до статей 2, 6, 13, 19, 39 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", статей 15, 17 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань",
статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110, 111 Цивільного
кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня
2020 року № 716-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Кіровоградської області", рішення
Знам'янської районної ради від 30 жовтня 2020 року № 783 "Про припинення
юридичних осіб шляхом ліквідації", враховуючи розмежування видатків в
Бюджетному кодексі України між районним бюджетом та бюджетами
новостворених територіальних громад та те, що з 01 січня 2021 року видатки на
обслуговування навчальних закладів та закладів культури, належить до видатків
сільського, селищного, міського бюджетів:
1. Припинити шляхом ліквідації Знам'янський районний краєзнавчий музей
зі статусом юридичної особи публічного права (код ЄДРПОУ – 35205493), що
знаходиться за адресою: 27400, Кіровоградська область, м. Знам'янка,
вул. Трудова, 1.
2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи –
Знам'янського районного краєзнавчого музею та затвердити її склад згідно з
додатком 1.
Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 27400, Кіровоградська
область, м. Знам'янка, вул. Трудова, 1.
3. Встановити, що з моменту створення ліквідаційної комісії до неї
переходять усі повноваження щодо управління Знам'янським районним
краєзнавчим музеєм.
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4. Встановити двомісячний строк для пред'явлення вимог кредиторів з дня
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи
публічного права, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження. Вимоги
кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
5. Знам'янському районному краєзнавчому музею протягом трьох робочих
днів з дня видання цього розпорядження повідомити про ліквідацію юридичної
особи орган державної реєстрації та вжити організаційних заходів, пов'язаних з
ліквідацією.
6. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи – Знам'янського
районного краєзнавчого музею:
1) розпочати процедуру ліквідації Знам'янського районного краєзнавчого
музею з 30 жовтня 2020 року;
2) після закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог та
задоволення чи відхилення цих вимог скласти ліквідаційний баланс, затвердити
та забезпечити його подання територіальному органу Державної фіскальної
служби України;
3) провести необхідну роботу, пов'язану з вивільненням працівників
Знам'янського районного краєзнавчого музею, у зв'язку з припиненням
діяльності цієї юридичної особи, шляхом ліквідації, згідно з вимогами чинного
законодавства України;
4) у разі потреби до роботи ліквідаційної комісії залучати інших
представників, необхідних для вирішення цього питання.
7. Попередити директора Знам'янського районного краєзнавчого музею
ЛУТАЙ Оксану Олександрівну про її наступне вивільнення.
8. Майно, яке знаходиться на балансі Знам'янського районного
краєзнавчого музею, передати у встановленому законодавством порядку.
9. Знам'янський районний краєзнавчий музей припиняє свою діяльність
після
проходження
відповідних
процедур,
передбачених
чинним
законодавством України.
10. Припинити шляхом ліквідації Знам'янську комплексну дитячо-юнацьку
спортивну школу зі статусом юридичної особи публічного права
(код ЄДРПОУ – 36252099), що знаходиться за адресою: 27431, Кіровоградська
область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул. Миру, 11.
11. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи –
Знам'янської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та затвердити її
склад згідно з додатком 2.
Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 27431, Кіровоградська
область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул. Миру, 11.
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12. Встановити, що з моменту створення ліквідаційної комісії до неї
переходять усі повноваження щодо управління Знам'янською комплексною
дитячо-юнацькою спортивною школою.
13. Встановити двомісячний строк для пред'явлення вимог кредиторів з
дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної
особи публічного права, зазначеної у пункті 10 цього розпорядження. Вимоги
кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
14. Знам'янській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі протягом
трьох робочих днів з дня видання цього розпорядження повідомити про
ліквідацію юридичної особи орган державної реєстрації та вжити
організаційних заходів, пов'язаних з ліквідацією.
15. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи – Знам'янської
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи:
1) розпочати процедуру ліквідації Знам'янської комплексної дитячоюнацької спортивної школи з 30 жовтня 2020 року;
2) після закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог та
задоволення чи відхилення цих вимог скласти ліквідаційний баланс, затвердити
та забезпечити його подання територіальному органу Державної фіскальної
служби України;
3) провести необхідну роботу, пов'язану з вивільненням працівників
Знам'янської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, у зв'язку з
припиненням діяльності цієї юридичної особи, шляхом ліквідації, згідно з
вимогами чинного законодавства України;
4) у разі потреби до роботи ліквідаційної комісії залучати інших
представників, необхідних для вирішення цього питання.
16. Попередити директора Знам'янської комплексної дитячо-юнацької
спортивної
школи
Знам'янської
районної
державної
адміністрації
КОСТОВСЬКОГО Сергія Івановича про його наступне вивільнення.
17. Майно, яке знаходиться на балансі Знам'янської комплексної дитячоюнацької спортивної школи, передати у встановленому законодавством
порядку.
18. Знам'янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа припиняє
свою діяльність після проходження відповідних процедур, передбачених
чинним законодавством України.
19. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації вжити
заходи щодо скорочення працівників методичного кабінету, централізованої
бухгалтерії, групи з централізованого господарського обслуговування
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навчальних закладів установ освіти, районного будинку культури відділу
освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації у встановленому
законодавством порядку.
20. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Осипенка В.В.

Голова районної
районної державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

Додаток 1
до розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
30 жовтня 2020 року № 240-р
СКЛАД
комісії з ліквідації юридичної особи публічного права – Знам'янського
районного краєзнавчого музею
(код ЄДРПОУ - 35205493)
Прізвище, ім'я по
батькові

Посада

Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків

ЛУТАЙ Оксана
Олександрівна

Голова комісії
директор Знам'янського
районного краєзнавчого музею

хххххххххх

БИСКУБ
Галина Михайлівна

Члени комісії:
начальник фінансового
управління райдержадміністрації

хххххххххх

ГОНЧАР
Наталія Валеріївна

юрист групи з централізованого
господарського обслуговування
навчальних закладів установ
освіти відділу освіти, культури,
молоді та спорту
райдержадміністрації

хххххххххх

ДОНЧИК
Олена
Володимирівна

головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії
відділу освіти, культури, молоді
та спорту райдержадміністрації

хххххххххх

КАЛІНІНА
Світлана
Миколаївна

бухгалтер централізованої
бухгалтерії відділу освіти,
культури, молоді та спорту
райдержадміністрації

хххххххххх

______________

Додаток 2
до розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
30 жовтня 2020 року № 240-р
СКЛАД
комісії з ліквідації юридичної особи публічного права – Знам'янської
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
(код ЄДРПОУ - 36252099)
Прізвище, ім'я по
батькові

КОСТОВСЬКИЙ
Сергій Іванович

БИСКУБ
Галина Михайлівна

Посада

Голова комісії
Директор Знам'янської
комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи
Члени комісії:
начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків
хххххххххх

хххххххххх

ГОНЧАР
Наталія Валеріївна

юрист групи з централізованого
господарського обслуговування
навчальних закладів установ
освіти відділу освіти, культури,
молоді та спорту
райдержадміністрації

хххххххххх

ДОНЧИК
Олена
Володимирівна

головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії
відділу освіти, культури, молоді
та спорту райдержадміністрації

хххххххххх

КАЛІНІНА
Світлана
Миколаївна

бухгалтер централізованої
бухгалтерії відділу освіти,
культури, молоді та спорту
райдержадміністрації

хххххххххх

_________________

