
 

 
ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я 

__ ______ 2021 року                    с. Городище                                           № / 

Про ліквідацію Жабченської гімназії 

Городищенської сільської ради 

Луцького району Волинської області 

 
 Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 частини першої 

статті 26, 32 Закону України «Про місцеве  самоврядування України», статей 32, 

37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 5 статті 13, 

статей 25, 66 Закону України «Про освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», статті 40 Кодексу законів про працю, взявши до уваги рекомендації 

робочої групи з питань освіти, культури, молоді та спорту, за погодженням з 

постійною комісією з питань соціального захисту населення, освіти, культури, 

молоді та спорту, з метою підвищення якості освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та 

інших ресурсів, приведення освітньої мережі Городищенської сільської ради у 

відповідність до вимог законодавства та враховуючи тенденції щодо зменшення 

кількості учнів у с. Жабче,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Ліквідувати Жабченську гімназію Городищенської сільської ради 

Луцького району Волинської області, що знаходиться за адресою: 45753,  

Волинська область, Горохівський район, село Жабче, вулиця Шкільна, 1,  код 

ЄДРПОУ 25085026. 

2. Створити ліквідаційну комісію  та затвердити її склад, згідно додатку 

(додається). 

3. Визначити місце знаходження ліквідаційної комісії: 45656, 

Волинська область, Луцький район,  село Городище,  вулиця Шкільна, будинок 

35. 

4. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

5. Голові ліквідаційної комісії : 

5.1. Забезпечити інвентаризацію та оцінку майна, яке знаходиться на 

балансі Жабченської гімназії.  

5.2. Здійснити усі необхідні дії, пов’язані з ліквідацією Жабченської 

гімназії. 



6. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту. 

 

 

Голова                                                                                  Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

від «__»________ 2021 № 

                                                     

СКЛАД 

комісії з ліквідації Жабченської гімназії Городищенської сільської ради 

Луцького району Волинської області            

 

Голова комісії 

СІЧЕВСЬКИЙ 

Дмитро Юрійович 

-  заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Городищенської сільської ради 

(ІПН 3061121657) 

 

заступник голови комісії 

МІНДЮК  

Тетяна Іванівна 

- начальник гуманітарного відділу Городищенської 

сільської ради (ІПН 2668516242) 

 

члени комісії: 

БУЛИГА 

Павліна Володимирівна 

 

 

МЕЛЬНИК 

Юлія Леонідівна 

 

 

ШЕВЧУК 

Марія Євгеніївна  

- провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Городищенської сільської 

ради (ІПН 2353111604) 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер Городищенської 

сільської ради (ІПН 3226718282) 

 

- головний спеціаліст-юрист відділу кадрового, 

юридичного та організаційного забезпечення 

Городищенської сільської ради (ІПН 3239807306) 

  

___________________________________________ 




