
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

XXV сесії міської ради VIIІ скликання 
 

26 травня 2022 року № 8                                                        
 м. Шепетівка 
 
Про реорганізацію шляхом приєднання  
Пліщинського закладу дошкільної освіти  
(дитячий садок) загального розвитку «Барвінок»  
Шепетівської міської ради Хмельницької області 
 
 З метою раціонального та економного використання бюджетних коштів 
ефективного використання матеріальних ресурсів та комунального майна,відповідно до 
законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», статей 104, 105, 
110-112 Цивільного кодексу України,статті 59 Господарського кодексу України 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Реорганізувати Пліщинський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 
загального розвитку «Барвінок» Шепетівської міської ради Хмельницької області 
(30420, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Пліщин, вулиця Чкалова, будинок 
22) шляхом його приєднання до Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради 
Хмельницької області як дошкільного підрозділу. 

2. Установити, що Пліщинська гімназія Шепетівської міської ради Хмельницької 
області є правонаступником усіх прав та обов’язків Пліщинськогозакладу дошкільної 
освіти (дитячий садок) загального розвитку «Барвінок» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області. 

3. ДиректоруПліщинськогозакладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального 
розвитку «Барвінок» Шепетівської міської ради Хмельницької області: 

3.1. здійснити передачу майна, усі прав та зобов’язань правонаступнику 
Пліщинській гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області з дотриманням 
норм чинного законодавства України. 

3.2. вжити передбачених законодавством України організаційних заходів, 
пов’язаних з припиненням юридичної особи в результаті реорганізації шляхом 
приєднання та подати передавальний акт на затвердження міським головою. 

3.3. забезпечити в порядку, встановленого законодавством, попередження про 
можливе вивільнення працівників закладу Пліщинського ЗДО «Барвінок», відповідно 
до п.1 ст.40 КЗпП України, а також дотримання їх соціально-правових гарантій. 

4. Утворити та затвердити склад комісії з реорганізації згідно з додатком. 
Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації за адресою: Україна, 30420, 
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Пліщин, вул. Чкалова, будинок 18. 

5. Встановити строк для заявлення вимог можливими кредиторами – два місяці з 
дня офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 
особи та внесення запису про реорганізацію Пліщинського ЗДО «Барвінок» до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань. 



 6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 
спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК), заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та начальника 
управління освіти Людмилу ТИХОНЧУК. 
 

 
Міський  голова                    Віталій БУЗИЛЬ 
 
Згідно з оригіналом: 
Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  до 
рішення XXV сесії міської ради 
VIІІ скликання 
26.05.2022 № 8 
 

С К Л А Д 
комісії з питань реорганізації Пліщинського закладу дошкільної освіти (дитячий 
садок) загального розвитку «Барвінок» Шепетівської міської ради Хмельницької 

області 

ПІБ 

Серія паспорту, 
ким виданий  
ідентифікаційний 
номер, адреса 
проживання 

                     Посада 

Голова комісії   

Безкоровайна Галина 
Григорівна 

НА 859199, 
виданий 
Шепетівським 
МРВУМВС 
України у 
Хмельницькій обл. 
01.08.2000 р. 
інд. код  
2497902984 
Шепетівський р-н., 
с. Ленківці, 
вул.Українська, 14 

        Заступник міського голови 

  
Члени комісії: 
 

  

Фолітарчук Людмила  
Юріївна 

НВ 43283, виданий 
Шепетівським  МР 
ВУМВС  України у 
Хмельницькій обл. 
21.12.2006 р. 
 інд. код 
3141214648 
с. Пліщин, вул. 
Лісова Дача, 16 

Вихователь Пліщинського закладу 
дошкільної освіти (дитячий садок) 
загального розвитку «Барвінок» 
Шепетівської міської ради 
Хмельницької області 

Висоцька Валентина  
Борисівна 

 
Паспорт 
№000442656, 
виданий 04.04.2017, 
орган що видав 
6831, інд.код 
2734910105, 
м.Шепетівка вул. 
Гончарова буд.17 

Головний бухгалтер управління    
освіти Шепетівської міської 
ради 

 
 
 
 
Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


