
                                                                            
 

 РІШЕННЯ 
сімнадцята   сесія VІ скликання 

 
від  23.08.2012 р. №811 
 
Про  ліквідацію Коростенської  
міської   художньої   школи. 
     
                Проаналізувавши роботу Коростенської міської художньої школи, 
керуючись Законом України „Про культуру”, Законом України „Про 
позашкільну освіту”, Постановою КМУ „Про порядок створення, реорганізації і 
ліквідації навчально-виховних закладів”,  ст.25, п. 30  ч.1 ст.26 Закону   України  
„Про місцеве самоврядування в Україні”  Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
   
1. Ліквідувати Коростенську міську художню школу, що знаходиться за 
адресою: 11500, Житомирська область, місто Коростень,                              
вулиця Грушевського №66, код 20412526. 
 
2.Затвердити  склад  ліквідаційної комісії: 
Голова комісії: 
Костюченко Марія Миколаївна –   директор Коростенської міської художньої 
школи, ідентифікаційний номер 2799811964, паспорт  серія ВН №406977   
виданий Коростенським МРВ УМВС в Житомирській області, від 13.12.2007р., 
місце реєстрації :11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Білокоровічське 
Шосе №31 кв.№1. 
 
 Члени комісії: 
 
Ракоід Ніна Іванівна –   бухгалтер 2 категорії централізованої бухгалтерії 
відділу культури та туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
ідентифікаційний номер 2063711644, паспорт  серія МЕ №286640   виданий 
Коростенським МРВ УМВС в Житомирській області, від 20.03.2003р., місце 
реєстрації :11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сосновського №21 
кв.№56. 
 
  



Білошицька Лариса Юріївна –викладач школи мистецтва ім.А.Білошицького, 
ідентифікаційний номер 1950509247, паспорт  серія ВМ №182483   виданий 
Коростенським МРВ УМВС в Житомирській області, від 13.06.1996р., місце 
реєстрації :11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Красіна №8 кв.№40. 
 
Місцезнаходження комісії: 
11500, Житомирська обл., м. Коростень, вулиця Франка №6. 
 
3.Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 15 грудня 2012р.. 
 
4. Ліквідаційній комісії провести процедуру ліквідації  Коростенської міської 
художньої школи у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
 
5. Заступнику міського голови Дзизі О.О. та начальнику  відділу культури та 
туризму Берковичу Л.П. погодити з Міністерством культури України  
виключення з базової мережі закладів культури Коростенську міську художню 
школу .  
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань    
бюджету, економіки та комунальної власності, заступників міського голови    
Ясинецького О.А., Дзигу О.О. 
 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 

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


