
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять третя сесія VІ скликання 
 
від  05.06.2014 р. № 1499 
 
Про реорганізацію Коростенської міської  
станції юних техніків,  Коростенського будинку 
дитячої творчості, Коростенської міської  
станції юних натуралістів шляхом припинення  
юридичних осіб в результаті злиття 
 

Проаналізувавши роботу Коростенської міської станції юних техніків, 
Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції 
юних натуралістів, відповідно до статей  80, 81, 83, 87, 104, 105, 106, 107 
Цивільного кодексу України, статей 52, 53, 54, 56, 59, 137 Господарського 
кодексу України, статті 25, п.30 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України 
«Про освіту»,  Закону України «Про позашкільну освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №228 «Про порядок 
створення реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», в рамках 
розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов для 
різнобічного розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, 
задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному 
визначенні, Коростенська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Реорганізувати Коростенську міську станцію юних техніків (код 
ЄДРПОУ 22050613), юридична адреса:  м.Коростень, вул. Грушевського,66;  
Коростенський будинок дитячої творчості (код ЄДРПОУ 22050620), 
юридична адреса:  м.Коростень, вул. Грушевського, 66; Коростенську міську 
станцію юних натуралістів (код ЄДРПОУ 22050636), юридична адреса: 
м.Коростень, вул. Грушевського, 66 шляхом припинення юридичних осіб в 
результаті злиття та утворення центру позашкільної освіти м.Коростеня 
Житомирської області (скорочено ЦПО). 
 



2. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Краснокутська А.В.): 

2.1. Провести процедуру  реорганізації шляхом злиття зазначених в 
пункті 1 цього рішення юридичних осіб та утворенням нового суб’єкта 
господарювання з дотриманням вимог чинного законодавства України. 
     2.2. В триденний термін повідомити державного реєстратора про 
реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків,  Коростенського 
будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів   
шляхом їх злиття та подати в установленому законодавством порядку 
необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 
відповідних записів. 
      2.3. Після закінчення процедури реорганізації подати державному 
реєстраторові документи, необхідні для проведення державної реєстрації  про 
припинення діяльності юридичних осіб Коростенської міської станції юних 
техніків,  Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської 
станції юних натуралістів в результаті її реорганізації. 

2.4. Надати допомогу в упорядкуванні організаційної структури, 
зміцненні навчально-матеріальної бази та забезпеченні функціонування 
новоствореного навчального закладу. 

2.5. Забезпечити в процесі здійснення реорганізації працевлаштування 
працівників та в разі необхідності відповідно до статті 32 КЗпП України 
попередити про зміну істотних умов праці, забезпечити в порядку 
встановленому законодавством, попередження та звільнення працівників 
Коростенської міської станції юних техніків, Коростенського будинку 
дитячої творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів 
відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 
       2.6. Створити комісію з припинення юридичних осіб для передачі 
нормативно-правової документації та майна Коростенської міської станції 
юних техніків,  Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської 
міської станції юних натуралістів за передавальним актом до  нового суб’єкта 
господарювання, що утворений внаслідок злиття, в такому складі: 
    - Голова комісії: Кобилінський Володимир Адамович, головний спеціаліст 
відділу освіти, ідентифікаційний код № 1884411494, паспорт серії ВМ № 
885215, виданий 18.07.2000 р. МРВ УМВС м.Коростень, зареєстрований за 
адресою: вул.Свердлова, 156 м.Коростень, 
  - Члени  комісії: - Купрійчук Тетяна Петрівна, юрисконсульт відділу освіти, 
ідентифікаційний код № 2588213862, 
                             Пархацька Надія Аркадіївна, заступник головного 
бухгалтера відділу освіти, ідентифікаційний код № 2164413223, 
                             Музиченко Галина Іванівна, бухгалтер відділу освіти, 
ідентифікаційний код № 2046512589, 
                            Лінькова Людмила Володимирівна, депутат Коростенської 
міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики, засобів масової інформації, ідентифікаційний код № 2252600301, 



                            Волошенко Віра Миколаївна, депутат Коростенської міської 
ради, заступник голови постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики, засобів масової інформації, ідентифікаційний код № 2021512468. 
 
      Місцезнаходження комісії з припинення юридичних осіб: відділ освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, вул.Грушевського, 66 
м.Коростень. 

2.7. Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією підприємств в 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 

2.8.Розробити та подати на затвердження чергової сесії Коростенської 
міської ради статут новоствореного суб’єкта господарювання центру 
позашкільної освіти м.Коростеня Житомирської області. 
 

3. Розглядати вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дати 
публікації повідомлення про припинення юридичних осіб шляхом злиття. 

 
4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів та 

задоволення чи відхилення даних вимог комісії з припинення юридичних 
осіб скласти передавальний акт та подати на затвердження чергової сесії 
Коростенської міської ради. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Дзигу О.О. 
 
 
 
 
Міський голова                                                        В. Москаленко 

 
                                               
 

Секретар міської ради                                                                В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                       О. Дзига 
Начальник відділу освіти                                                          А. Краснокутська 
Начальник юридичного відділу                                               Т. Камінська 

                                 
 

 
 
 


