
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

                    П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення Комунального закладу «Лиманська  спеціальна школа
Одеської обласної ради» шляхом ліквідації 

Відповідно  до  пункту  двадцятого  частини  першої  статті  43  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  110,  111,  112
Цивільного кодексу України, рішення обласної ради від 22 вересня 2006 року
№73-V « Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Одеської  області,  управління  яким  здійснює  обласна  рада»,  розглянувши
пропозицію обласної державної адміністрації з метою оптимізації видатків та
управління  об’єктами  спільної  власності  територіальних  громад  області,
обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Припинити  комунальний  заклад «ЛИМАНСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА
ШКОЛА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ»  (код  ЄДРПОУ  –  20993173),
місцезнаходження:  67452,  Україна,  Одеська  область,  Роздільнянський  район,
селище міського типу  Лиманське, вулиця Кірова, будинок 206, шляхом його
ліквідації.

2. Установити,  що  строк  заявлення  кредиторами  своїх  вимог  до
комунального  закладу  «ЛИМАНСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА  ШКОЛА  ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ»  складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про
рішення щодо припинення юридичної особи.

3. Утворити  комісію  з  припинення  комунального  закладу
«ЛИМАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі
- комісія) та затвердити її склад.

4.  Комісії:
4.1 протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  прийняття  цього  рішення,

повідомити письмово орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте
рішення  щодо  припинення  комунального  закладу  «ЛИМАНСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  шляхом ліквідації та
подати йому в установленому порядку необхідні документи для внесення до
Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань відповідного запису; 



4.2 протягом трьох робочих днів з дня внесення до органу, що здійснює
державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунального
закладу  «ЛИМАНСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА  ШКОЛА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ
РАДИ»,  забезпечити  попередження  працівників комунального  закладу
«ЛИМАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» про
зміну  умов  праці  в  організацію  виробництва  у  порядку,  встановленому
Кодексом законів про працю України;

4.3  протягом  одного   місяця  з  дня  прийняття  цього  рішення  провести
інвентаризацію  майна  комунального  закладу  «ЛИМАНСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА
ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

4.4  протягом десяти робочих днів з дати завершення інвентаризації  після
закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, скласти передавальний
акт та подати його на затвердження обласній раді;

4.5 вчинити інші дії, передбачені законодавством України, спрямовані на
припинення  комунального  закладу  «ЛИМАНСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА  ШКОЛА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

4.6  протягом  десяти  робочих  днів  з  дня  затвердження  ліквідаційного
балансу  здійснити  державну  реєстрацію  припинення  комунального  закладу
«ЛИМАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

5. Управлінню Одеської обласної ради з майнових відносин забезпечити
внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл,  селищ,  міст  Одеської  області,  управління  яким  здійснює  обласна  рада,
затвердженого рішенням обласної ради від 22 вересня 2006 року №73-V.

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

Проєкт  рішення  підготовлено
Департаментом  освіти  і  науки  Одеської
облдержадміністрації  та  внесено  головою
(начальником)  Одеської  обласної державної
(військової) адміністрації



                                                                                            Додаток 
до рішення обласної ради  
від __________2022 року №____________

Склад  комісії з припинення комунального закладу «ЛИМАНСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 шляхом ліквідації

       
    Голова комісія

Пахтусова  Ольга  Петрівна
(РНОКПП -2561416926)

Виконуючий  обов’язки  директора
комунального  закладу  «Лиманська спеціальна
школа Одеської обласної ради»

Члени комісії

Єноктаєва Олена Михайлівна 
(РНОКПП -2764120286)

Головний   бухгалтер  комунального  закладу
«Лиманська  спеціальна  школа  Одеської
обласної ради»

Гаврилюк Світлана Григорівна
(РНОКПП -2245310421)

Бухгалтер  комунального  закладу «Лиманська
спеціальна школа Одеської обласної ради»

Коросташова  Надія  Іванівна
(РНОКПП -1834419548)

Бухгалтер  комунального  закладу «Лиманська
спеціальна школа Одеської обласної ради»

Довжанський  Петро  Миколайович
(РНОКПП -2600512611)

Заступник   з  господарської  частини
комунального  закладу  «Лиманська  спеціальна
школа Одеської обласної ради»

Углік Оксана Валентинівна
(РНОКПП – 2519213562)

Начальник  відділу  дошкільної,  корекційної
освіти  та  соціальної  роботи  управління
нормативності  та  якості  освіти  Департаменту
освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної
адміністрації (за згодою)

Кіріляк  Ілона Юріївна 
(РНОКПП -2895119284)

Директор   комунальної  установи  «Одеський
обласний  центр  фінансово-статистичного
моніторингу,  матеріально-технічного  та
навчально-методичного забезпечення закладів і
установ освіти» (за згодою)

Клімашенко Валентина Миколаївна
(РНОКПП – 2042301727)

Начальник  відділу  контролю  та  аудиту
комунальної  установи  «Одеський  обласний
центр  фінансово-статистичного  моніторингу,
матеріально-технічного  та  навчально-
методичного  забезпечення  закладів  і  установ
освіти» (за згодою).



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Одеської обласної ради 

 «Про припинення Комунального закладу «Лиманська  спеціальна школа
Одеської обласної ради» шляхом ліквідації »

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

          Комунальний заклад  «Лиманська  спеціальна школа Одеської обласної
ради»  (  далі  –  Лиманська  спеціальна  школа)  є  об’єктом   права  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області,  інтереси  яких
представляє  Одеська  обласна  рада  в  межах  повноважень,  визначених
законодавством України.

Зміни  в  демографічній  ситуації  в  області,  що  склалися  протягом
останнього десятиріччя,  зменшення контингенту дітей у закладах спеціальної
освіти, необхідність оптимізації видатків на утримання пільгового контингенту
дітей,  з  метою  спрямування  вивільнених  коштів  на  поліпшення  умов  їх
навчання  та  утримання,  обумовили потребу  розгляду  питання  щодо
припинення  комунального закладу та передачу його майнового комплексу у
спільну  власність  громад  для  задоволення  потреб  дитячого  населення  та
упровадження соціальних послуг ще у 2021 році. 

З   2017  року  комплектування  закладу  дитячим  контингентом  не
здійснювалося.

На кінець 2020-2021 навчального року  у Лиманській спеціальній школі
навчалося 40 здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями.

З 01.09.2021 у згаданому закладі  освіти дитячий контингент відсутній.
Працюють  14  працівників  (з  них  лише  1   педагогічний),  що  забезпечують
функціональну діяльність майнового комплексу. 

Учні закладу влітку 2021 року переведені до інших  закладів спеціальної
освіти,  інклюзивних класів, перебувають під супроводом фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів.

Разом з тим, у приміщенні  закладу з 2019 року працюють інклюзивно-
ресурсні центри. 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 22.02.2022 №
216 «Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення
засновника  про  реорганізацію/ліквідацію  спеціального  закладу  загальної
середньої  освіти»  Департаментом  освіти  і  науки  обласної  державної
адміністрації  для  погодження  припинення  закладу  був  поданий  пакет
документів ще в 2021 році.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 32 Закону України
«Про  повну  загальну  середню  освіту»,  наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України  від  22.02.2022  № 216  «Про  затвердження  Переліку  документів  для
погодження  проєкту  рішення  засновника  про  реорганізацію/ліквідацію
спеціального  закладу  загальної  середньої  освіти»,  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 30.03.2022 за № 368/37704, Міністерство освіти і
науки України надало  погодження щодо припинення комунального закладу



«Лиманська спеціальна школа Одеської обласної ради» шляхом ліквідації (лист
МОН України від 22.09.2022 №1/11120-22).

Таким чином, пропонуємо припинити діяльність  Комунального закладу
«Лиманська спеціальна школа Одеської обласної ради» шляхом ліквідації.

2. Мета і завдання прийняття рішення.
Даний проєкт підготовлений з метою проведення процедури припинення

діяльності   Комунального  закладу  «Лиманська  спеціальна  школа  Одеської
обласної ради» шляхом ліквідації.

 
3. Правові аспекти

Відповідно до  Відповідно до  абзацу третього  частини другої  статті  32
Закону  України  «Про  повну  загальну  середню  освіту»,  рішень  Одеської
обласної ради від 12.08.2021 №1410- VI «Про делегування повноважень», від
22.09.2006                       № 73-V «Про майно спільної власності територіальних
громад  сіл,  селищ,  міст  області,  управління  якими  здійснює  обласна  рада»,
листа МОН України від 22.09.2022 №1/11120-22 «Про надання погодження».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Видатки,  пов’язані  з  виконанням  рішення,  планується  здійснювати  за

рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, а також
за рахунок інших джерел,  не заборонених законом,  для виконання статутної
діяльності закладу.

5. Громадське обговорення
 Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

6. Запобігання корупції
 У  проєкті  рішення  відсутні  процедури,  які  можуть  містити  ризики
вчинення корупційних правопорушень. 

7. Прогноз результатів
Даним  рішенням  будуть  проведені   заходи  з  припинення  юридичної

особи.

Директор Департаменту                                           Олександр    ЛОНЧАК


