
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Восьма сесія                                                                                Восьмого скликання 
 
28.05.2021                                                                                                      №14  
 
Про ліквідацію Любимівської  
гімназії Андрушівської міської ради 
 
 Керуючись статтями 110-111 Цивільного кодексу України, статтями 32, 
35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтями 13, 26, 66 
Закону України «Про освіту», статтями. 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для здобуття 
якісної освіти та упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів 
Андрушівської міської ради, економічної ефективності функціонування 
навчальних закладів, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – Любимівська 
гімназія Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської 
області, (Код ЄДРПОУ 20409808), місцезнаходження: 13426 Житомирська 
область Бердичівський район, с.Любимівка, вул.Центральна, 74. 
2.Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Любимівської 
гімназії (далі - ліквідаційна комісія), додається. 
3.Ліквідаційній комісії: 
1) в установленому порядку після прийняття цього рішення письмово 
повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію 
юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних 
записів; 
2) забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з 
ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавств; 
3) подати в установленому порядку на затвердження Андрушівській міській 
раді ліквідаційний баланс. 



4. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Андрушівської міської ради 
Рудюк С.О. забезпечити проведення ліквідації Любимівської гімназії 
Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області 
відповідно до норм чинного законодавства України. 
5. Керівнику Любимівської гімназії Андрушівської міської ради Бердичівського 
району Житомирської області Поліщук Г.М. попередити працівників про 
ліквідацію закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 
6. Розпочати ліквідацію та проведення необхідних ліквідаційних процедур 
відповідно до чинного законодавства з 01 липня 2021 року після завершення 
2020-2021 навчального року. 
7. Відділу освіти (Рудюк С.О.) розробити організоване підвезення учнів і 
педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання 
відповідно до розкладу уроків. 
8. Начальнику відділу освіти Рудюк С.О., старості села Любимівка Зембер Н.П. 
подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщень Любимівської 
гімназії Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської 
області. 
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання, культури та соціальної 
політики (Паламар С.І.) та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Демченка С.Д. 
 
 
Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 
  



Додаток  
      до рішення восьмої сесії 

   Андрушівської міської ради 
   восьмого скликання                                                     

      від 28.05.2021 №14 
 
 

СКЛАД 
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Любимівської гімназії 

Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області, 
(Код ЄДРПОУ 20409808) 

 
 

Голова  ліквідаційної комісії:  
Рудюк Світлана Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Андрушівської міської ради, --------------- року народження, паспорт -----
-------------, ідентифікаційний номер -----------------, проживає за адресою -  
м.Андрушівка, ---------------. 

 
Члени ліквідаційної комісії: 
Кучерява Наталія Павлівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності-головний бухгалтер , ідентифікаційний номер ------------------. 
Поліщук Галина Миколаївна – керівник Любимівської гімназії, 

ідентифікаційний номер -------------------. 
 

 
Секретар ради                                                     Ольга ПРОКОПЕНКО 


