Рішення
Одеської міської ради
№ 6273-VII від 22.07.2020 р.

Про припинення шляхом ліквідації Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи                   № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України                     «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, з метою приведення мережі закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси                      у відповідність до вимог чинного законодавства України, раціонального використання бюджетних коштів, створення оптимальних умов для надання якісних освітніх послуг Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити шляхом ліквідації Одеську вечірню (змінну) загальноосвітню школу № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

2. Призначити ліквідаційну комісію Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області у складі згідно з додатком.

3. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про її припинення. Вимоги кредиторів у письмовому вигляді надаються до ліквідаційної комісії Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, призначеної згідно з пунктом 2 цього рішення, за адресою: 65080, Одеська обл., м. Одеса, вул. Троїцька, 28.

4. Доручити ліквідаційній комісії Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області здійснити заходи з припинення Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області у передбаченому чинним законодавством України порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.



Міський голова							Г. Труханов



























Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 22.07.2020 р.
№ 6273-VII

СКЛАД
ліквідаційної комісії Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи              № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Біла 
Катерина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків )

-
голова комісії, в.о. директора Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
Члени комісії:

Волянський 
Валерій Валерійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків )
-
директор комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Ставерська 
Ольга Миколаївна  (реєстраційний номер облікової картки платника податків )

-
провідний бухгалтер відділу фінансування, обліку та бухгалтерської звітності комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Федотова 
Валентина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків )

-
провідний бухгалтер відділу фінансування, обліку та бухгалтерської звітності комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Філлер 
Юлія Георгіївна                    (реєстраційний номер облікової картки платника податків )
-
начальник територіального відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради.



Секретар ради                                                                                   О. Потапський 


