
 

 
 

 

УКРАЇНА  
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                                                                                                 №160 – VIII 

 

Про зміну найменування комунального закладу  

Ізмаїльської районної ради «Ізмаїльський районний  

методичний кабінет» при відділі освіти 

 Ізмаїльської райдержадміністрації 

 

 Відповідно до  статті 57 Господарського кодексу України, статтями 90, 93 

Цивільного кодексу України, статтями 25, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 22, 25 Закону України «Про освіту», Законом 

України «Про повну загальну середню освіту», Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020р. № 720-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Одеської області», Постанову Верховної ради України від 17 липня 2020 року № 

807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», наказ Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 

«Про затвердження та скасування національних класифікаторів», рішення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 р. №127 - VIII «Про 

надання згоди на прийняття та прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області закладів та установ освіти – 

юридичних осіб публічного права», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування юридичної особи – комунального закладу Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області:  

Комунальний заклад Ізмаїльської районної ради «Ізмаїльський районний методичний 

кабінет» при відділі освіти Ізмаїльської райдержадміністрації на  

 Комунальний заклад «Методичний кабінет» Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 
 

2. Затвердити у новій редакції Статут Комунального закладу «Методичний кабінет» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 1). 
 

3. Завідувачці Комунального закладу «Методичний кабінет» Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області Кір’як М.Д. здійснити відповідні заходи та 



подати документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства  

України. 
 

4. Ліквідувати шляхом припинення юридичної особи - Комунальний заклад 

«Методичний кабінет» Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області. 

  4.1. створити комісію з припинення (далі – Комісія)  Комунального     

 закладу «Методичний кабінет» Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області (додаток 2). 
 

 4.2. визначити адресу для заявлення кредиторами своїх вимог: м.  Ізмаїл, 

проспект Суворова, 62, каб. 402. 
 

 4.3. встановити термін ліквідації – 2 місяці. 
 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді 

та соціального захисту населення. 

 

 

 

Саф’янівській сільській голова                               Наталія ТОДОРОВА 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2  

до рішення  

Саф’янівської сільської ради 

від 24.12.2020 р. № 160-VIII 

 

Склад комісії з припинення 

Комунального закладу «Методичний кабінет» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

 ПІБ Посада РНОКПП, серія, № 

паспорту 

Голова комісії Кір’як Марія 

Дмитрівна 

Завідувачка Комунального 

закладу «Методичний 

кабінет» Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

2258902064,  

КК №184603 

Члени комісії Раділова 

Світлана 

Семенівна 

Методист з початкової 

школи Комунального 

закладу «Методичний 

кабінет» Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

2296614220,  

КЕ №886466 

Руснак Інна 

Володимирівна 

Методист з психологічної 

служби Комунального 

закладу «Методичний 

кабінет» Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

2759411987,  

КК №173897 

 

 

 

 

 


