
 

   ПРОЄКТ № 305 

 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                   СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ___________ 2021  року      № _____ 
 

                            
                                                                                               

Про ліквідацію спеціальної  

загальноосвітньої школи № 2  

Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області 

 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 104, 110, 

111, 112 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком замовлення документів 

про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811                   

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня                   

2007 року № 737, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07 лютого 2019 року № 152 «Про затвердження Змін до 

деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2019 року за                    

№ 234/33205), у зв’язку з відсутністю контингенту дітей спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Ліквідувати спеціальну загальноосвітню школу № 2 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (код ЄДРПОУ 32222448)                            

до 15 серпня 2021 року. 

 

2. Затвердити ліквідаційну комісію спеціальної загальноосвітньої                 

школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області згідно з 

додатком. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 25006, Кіровоградська 

область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41. 
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3. Встановити, що з моменту утворення ліквідаційної комісії до неї 

переходять повноваження щодо управління справами спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

 

4. Голові ліквідаційної комісії у встановленому порядку: 

     1) забезпечити опублікування в офіційному друкованому виданні 

відповідних повідомлень про припинення діяльності спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області та про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до нього; 

     2) повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення 

діяльності спеціальної загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області та подати документи, необхідні для внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

відповідних записів; 

      3) вживати інших заходів, пов’язаних із ліквідацією, відповідно до 

чинного законодавства України. 

 
 

      5. Установити строк заявлення вимог кредиторів до спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, що ліквідується, - два місяці з дня публікації повідомлення про 

припинення. 

 

      6. Надати право комунальному закладу «Новомиколаївська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» видавати дублікати документів про 

освіту, отриманих громадянами, у зв’язку із закінченням спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                

С.Колодяжного  

 

 

 

Міський голова                                         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Гавриш 35 83 45 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

«     » __________ 2021 року № _____ 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії 

спеціальної загальноосвітньої школи № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

Голова комісії 
 

 

КУМПАН                 -  начальник відділу по роботі з закладами 

Світлана Геннадіївна       освіти управління освіти  

      Кропивницької міської ради          

                                (ідентифікаційний номер - **********) 
 

Заступник голови комісії 

  

СЕРОПЯН               -   заступник начальника управління освіти                         

Євген Олександрович        Кропивницької міської ради    

             (ідентифікаційний номер - **********) 

 

Члени комісії: 
 

 

ВАСИЛЬЄВА             -  начальник відділу юридичного та 

Олена Костянтинівна       фінансового забезпечення управління освіти  

                                Кропивницької міської ради 

   (ідентифікаційний номер - **********) 

 

ГАВРИШ                 -   головний спеціаліст управління освіти 

Світлана Анатоліївна       Кропивницької міської ради  

                                (ідентифікаційний номер - **********) 

 

ШЕВЯКОВА              -  головний бухгалтер централізованої 

Олена Леонідівна            бухгалтерії управління освіти  

 Кропивницької міської ради 

 (ідентифікаційний номер - **********) 

 

 

 

Начальник управління освіти                     Лариса КОСТЕНКО 

 

 


