
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XVI СЕСІЯ,  VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

23 грудня 2021 року                   м. Стрий                            № 802

Про ліквідацію комунальної установи 
Будинок працівників освіти

     Враховуючи клопотання управління освіти Стрийської міської ради від         
18 листопада 2021 року №3.11/793 «Про ліквідацію Будинку працівників 
освіти» та відповідно до Закону України «Про освіту», Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України,  
керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
    1. Припинити діяльність шляхом ліквідації  комунальної установи  
Будинок працівників освіти (код ЄДРПОУ 02597597)  за адресою: 82400, 
Львівська обл., місто Стрий, вулиця Бобикевича, будинок 5.
    2. Створити комісію з ліквідації Будинку працівників освіти (далі –
ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком 1. 
   3. Затвердити план заходів з ліквідації Будинку працівників освіти згідно з 
додатком 2.
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань 
освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова                                                              Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1
до рішення XVI сесії VІІІ  скликання

              Стрийської міської ради 
                                                                                                        від 23.12.2021 року № 802

СКЛАД
 комісії з ліквідації Будинку працівників освіти

 
Стасенко
Лідія Леонідівна

-
 

голова комісії , начальник  управління 
освіти Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області;
Ід.код …..

 

Члени комісії:
 

Івашків
Світлана Яківна

Пальчикевич
ІринаЗеновіївна

-

-

Начальник кадрово-організаційного відділу 
управління освіти Стрийської міської ради
Ід.код …..

головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії управління освіти Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
області; 
ід.код  …..

                                                                     
 
Павлучкович
Галина Романівна

- юрисконсульт управління освіти Стрийської 
міської ради 
Ід. код ……

Шимків                              -       директор Будинку працівників освіти
Іванна Іванівна                            Ід.код  ……

Секретар міської ради                                                            Мар´ян  Берник



Додаток  2
до рішення XVI сесії VІІІ  скликання

Стрийської міської ради 
Від 23.12.2021 року № 802

План заходів з ліквідації Будинку працівників освіти

1. Повідомити державного реєстратора про ліквідацію Будинку працівників 
освіти в порядку,  передбаченому чинним законодавством.
   2. Забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо ліквідації Будинку 
працівників освіти згідно з вимогами чинного законодавства.
   3. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з 
дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації 
Будинку працівників освіти на офіційному сайті уповноваженого органу з 
питань Державної реєстрації.    
   4. Персонально попередити директора Будинку працівників освіти про 
звільнення у зв’язку із ліквідацією Будинку працівників освіти з 
дотриманням вимог чинного законодавства про працю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  5. Директору Будинку працівників освіти попередити працівників Будинку 
працівників освіти про звільнення у зв’язку з  ліквідацію Будинку 
працівників освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
6. Забезпечити виконання функціональних обов’язків працівників до 
завершення процедури ліквідації.
7. Провести звільнення працівників Будинку працівників освіти згідно норм 
чинного законодавства.
8. Здійснити інвентаризацію наявного майна, забезпечити виконання 
організаційно-правових заходів.
9. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників – у 
процесі ліквідації в порядку та на умовах, визначених чинним 
законодавством.
   10. Подати на затвердження акти передачі-приймання майна в порядку, 
встановленим законодавством.
  11. Подати на затвердження ліквідаційний баланс.
  12. Подання матеріалів щодо внесення Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб_підприємців та громадських формувань 
запису про припинення закладу шляхом його ліквідації.

Секретар міської ради                                                                  Мар'ян БЕРНИК


