
 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

18 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від   01.02.2019 року                                                                                               №  18-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

Про створення опорного   

закладу освіти та його філій 

 

 

 

 Керуючись п.30.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.2 

п.4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», ст. 11 

Закону України «Про загальну середню освіту», п.6 та п.7 постанови  Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 777  «Про затвердження Положення про освітній округ» (із 

змінами , внесеними згідно з Постановами КМУ від 20.01.2016 № 79, від 31.08.20165 № 574, 

від 19.04.2017 № 289), враховуючи рішення конкурсної комісії із визначення опорного 

загальноосвітнього навчального закладу  у Кам’янській міській ОТГ ( протокол №1 від 31.01 

2019), інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Могилки А.П. та з метою забезпечення рівного доступу 

учнів до якісної освіти міської ради 

                                                               

ВИРІШИЛА: 

 

  

 1. Створити   на базі Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Кам’янської міської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 33271810) опорний заклад освіти 

та перейменувати Кам’янську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Кам’янської міської 

ради Черкаської області на комунальний заклад «Кам’янський ліцей № 1  Кам’янської 

міської ради Черкаської області».  

  2. Реорганізувати Кам’янську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів №3 Кам’янської 

міської ради Черкаської області ( код ЄДРПОУ33369468), Тимошівську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів ім. Кароля Шимановського Кам’янської міської ради Черкаської області 

(код ЄДРПОУ 33376014) та Юрчиську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Кам’янської 

міської ради Черкаської області ( КОД ЄДРПОУ 33375995) шляхом приєднання їх на правах 

структурних підрозділів (філій) до комунального закладу  «Кам’янський  ліцей № 1 

Кам’янська   міської ради Черкаської області», який є правонаступником реорганізованих 

навчальних закладів. 

 3. Утворити: 

- Кам’янську філію  І ступеня комунального закладу «Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської  

міської ради Черкаської області»; 

- Тимошівську філію  І ступеня імені Кароля Шимановського комунального закладу 

«Кам’янський ліцей № 1  Кам’янської  міської ради Черкаської області»; 



- Юрчиську філію  І ступеня   комунального закладу «Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської   

міської ради Черкаської області» у складі комунального закладу «Кам’янський  ліцей № 1 

Кам’янської міської ради Черкаської області». 

 4.Утворити комісію з реорганізації юридичних осіб закладів загальної середньої 

освіти, вказаних у пункті 2 цього рішення, згідно з додатком 1. 

 5. Комісіям з реорганізації юридичних осіб: 

 1) В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього 

рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 

рішення щодо припинення діяльності юридичних осіб шляхом реорганізації (приєднання) та 

подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

 2) Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з 

припиненням діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання), відповідно до 

вимог законодавства  

 3) Подати в установленому порядку на затвердження  Кам’янській міській раді 

передавальні акти . 

 6. Затвердити порядок припинення юридичних осіб шляхом реорганізації 

(приєднання) згідно з додатком 2. 

 7. Установити строк для заявлення  кредиторами вимог до закладів, що припиняються,  

протягом  2 (двох) місяці з дати публікації повідомлення  

 8. Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради (Могилці А.П. ): 

 1) Видати відповідний наказ про попередження керівників вищевказаних закладів 

середньої освіти щодо проведення реорганізації (приєднання), внесення змін в організацію 

виробництва і праці та направити відповідне подання до профспілки, а також районний 

центр зайнятості відповідно до чинного законодавства до 15 лютого 2019 року. 

 2) Розробити та затвердити штатні розписи опорного комунального закладу та його 

філій, забезпечити вирішення відповідних питань діяльності опорного закладу, його 

фінансування та ведення бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством до 01 

червня 2019 р. 

 3) Провести суцільну інвентаризацію основних засобів, інших нематеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношуючих засобів, матеріальних запасів до 01.07. 2019 року. 

 4) Провести конкурс на посаду директора комунального закладу  «Кам’янський ліцей 

№ 1 Кам’янської міської ради Черкаської області» до 28 травня 2019 р. 

 9. Директору Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кам’янської 

міської ради Черкаської області (Бондаренко Л.І.), директору Кам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 3 Кам’янської міської ради Черкаської області (Гончарику О.Г.),  

директору Тимошівської загальноосвітньої школу І-ІІІ ступенів ім. Кароля Шимановського 

Кам’янської міської ради Черкаської області (Погорілому Ю.А.) та директору Юрчиської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кам’янської міської ради Черкаської області (Касян 

М.О.) видати накази  про попередження працівників щодо проведення реорганізації 

(приєднання), внесення змін в організацію виробництва і праці та направити відповідне 

подання до профспілки, а також районний центр зайнятості відповідно до чинного 

законодавства. 

 10. Директору опорного закладу освіти:                                                                                                                                                                                        

 1)  Подати державному реєстратору документи для державної реєстрації змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 



 2) Розробити нову редакцію статуту опорного закладу та положення про філії, подати 

їх на затвердження сесії міської ради. 

 3) Призначити завідувачів філіями.  

 11. Встановити, що права, обов’язки, порядок взаємодії, особливості організації 

освітнього процесу, організація підвезення учнів (здобувачів освіти) до місця навчання, 

відповідно до розкладу уроків, і педагогічних працівників до місця роботи та до місця 

проживання, питання забезпечення належною матеріально-технічною базою та інші питання 

діяльності опорного закладу  та його філій визначається в статуті опорного комунального 

закладу та положенні  його філій. 

 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради 

Плєшканя А.М., постійні комісії з питань бюджету та управління комунальним майном, з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту, заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

  Міський голова                                                                                                            В.І. Тірон 

 

Згідно з оригіналом. 

Секретар міської ради       А.М.Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення сесії міської 

ради від 01.02.2019 р. №18-13 

 

 

Склад комісії з припинення внаслідок реорганізації (приєднання) 

 закладів загальної середньої освіти Кам’янської міської ради 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

                                                                                              Голова комісії 

1. Потапенко Олександр 

Петрович 

Заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради, реєстраційний номер 

облікової картки платника податку 2629704559  

                                                                                            Члени комісії 

2. Могилка Анатолій 

Петрович 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 2636112497 

3. Бондаренко Лариса Іванівна Директор Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 

області, реєстраційний номер облікової картки 

платника податку 2341710369 

4. Касян Марина 

Олександрівна 

Директор Юрчиської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів  Кам’янської міської ради, відсутній 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податку, паспорт серії НС 198175 

5. Гончарик Олександр 

Григорович 

Директор Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 3 Кам’янської міської ради Черкаської 

області,  реєстраційний номер облікової картки 

платника податку 1903210692 

6. Погорілий Юрій 

Андрійович 

Директор Тимошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 4м.. Кароля Шимановського Кам’янської 

міської ради Черкаської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податку 2606808679  

7. Шамрай Олександр 

Григорович 

Голова Кам’янської районної організації Профспілки 

і науки України, реєстраційний номер облікової 

картки платника податку 2578211851 

8. Батланов Сергій 

Михайлович 

Депутат міської ради, реєстраційний номер облікової 

картки платника податку 2465208351 

9. Романенко Юлія 

Миколаївна                                                                                   

Депутат міської ради, реєстраційний номер облікової 

картки платників податку 3139014640 

10. Римар Любов Якимівна Завідуюча методичним кабінетом відділу освіти, 

культури, молоді та спорту, реєстраційний номер 

облікової картки платника податку 2734409883 

11. Юрченко Наталія 

Вікторівна 

Методист відділу освіти, культури, молоді та спорту, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 2635318987 

12.  Саламашенко Ольга 

Василівна 

Методист відділу освіти, культури, молоді та спорту, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 3063209489 

13.  Іщенко Наталія 

Володимирівна 

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді 

та спорту, реєстраційний номер облікової картки 

платника податку 2843306982 



14. Павелко Ріта Валентинівна Юрисконсульт відділу освіти, культури, молоді та 

спорту, реєстраційний номер облікової картки 

платника податку 2309120046 

15. Заболотня Валентина 

Іванівна 

Бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 2662907640 

16.  Щербак Юрій Іванович Керуючий справами (секретар виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради), реєстраційний номер 

облікової картки платника податку 2603315791 

 

 

Секретар міської ради                                                                                         А.М.Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до рішення сесії міської ради 

                                                                                                              від 01.02.2019 р. №18-13      

 

Порядок 

Припинення юридичної особи внаслідок реорганізації (приєднання) 

№п/п Назва заходу Термін виконання 

1. Опублікувати  оголошення у засобах масової 

інформації про припинення юридичної особи в 

наслідок реорганізації (приєднання) (за місцем 

знаходження) 

З дня прийняття рішення 

2. Письмово повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію про те, що юридична особа перебуває у 

процесі припинення в наслідок реорганізації 

(приєднання) 

Протягом трьох робочих днів 

з дня прийняття рішення 

3.  Прийняття заяв кредиторів Протягом 2 місяців з 

моменту опублікування 

інформації 

4. Провести суцільну інвентаризацію основних 

засобів, інших нематеріальних активів, малоцінних, 

швидкозношуючих засобів, матеріальних запасів 

До 01.07.2019 

5. Складання передавального акта та подання його на 

затвердження 

До 20.08.2019 

6. Внести відповідний запис до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи 

До 31.08. 2019 

 

 

Секретар міської ради                                                                               А.М. Плєшкань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


