
 
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 18 червня   2019  року                                                              №534 

 

Про реорганізацію шляхом перетворення  

КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 

району Херсонської області» на КЗ «Музиківський ліцей» 

Музиківської сільської ради Білозерського району  

Херсонської області 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», з 
метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, підвищення рівня 
якості освіти та приведення її  у відповідність до змін у законодавстві, на підставі клопотання 
директора КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області», сільська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати (припинити) комунальний заклад «Музиківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
(код ЄДРПОУ - 22738491, адреса: Херсонська область, Білозерський район, вул. 40 років 
Перемоги, 12) шляхом перетворення у комунальний заклад «Музиківський ліцей» 
Музиківської сільської ради Білозерського району  Херсонської області.  

У складі реорганізованого комунального закладу «Музиківський ліцей» Музиківської 
сільської ради Білозерського району  Херсонської області створити такі структурні підрозділи:  
- початкова школа – 1-4 класи, 4 роки навчання;  
- гімназія - базова середня освіта 5-9 класи, 5 років навчання.  
- Ліцей - 10-11 (12) класи, профільна середня освіта, що забезпечує здобуття повної загальної 
середньої освіти 

2. Встановити, що комунальний заклад «Музиківський ліцей» Музиківської сільської 
ради Білозерського району  Херсонської області є правонаступником усіх прав, обов'язків та 
майна комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області».  

3. Створити та затвердити комісію з реорганізації (припинення) шляхом перетворення 
комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області» (далі – комісія з реорганізації), у 
складі чотирьох осіб згідно Додатку до даного рішення.  

Призначити головою комісії з реорганізації Славича Василя Васильовича - директора 
Комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступені Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області», паспорт МО № 825203 виданий 
Білозерським РВУМВС України в Херсонській області 19.02.2000 року, ід. код 3061300373; 
адреса:  с. Музиківка Білозерського району Херсонської області  вул. 1 Травня, 3 



4. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення КЗ 
«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області» на КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області». 

5. Визначити наступний порядок заявлення кредиторами своїх вимог: письмове 
звернення за місцезнаходженням КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області»: 75023, с. Музиківка 
вул.40 років Перемоги, 12.  

6. Надати повноваження комісії з реорганізації приймати рішення з усіх питань, 
пов’язаних з реорганізацією шляхом перетворення Комунального закладу «Музиківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» на Комунальний заклад «Музиківський ліцей» Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області. 

7. Голові комісії з реорганізації комунального закладу «Музиківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області»:  

7.1. Повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення юридичної 
особи - комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області»» в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.  

7.2. Повідомити працівників Комунального закладу «Музиківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області», 
в установленому чинним законодавством України порядку, про реорганізацію закладу. 
Забезпечення дотримання соціально-правових гарантій працівників Комунального закладу 
«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області» у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством 
України. 

7.3. Розробити Статут Комунального закладу «Музиківський ліцей» Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області Музиківської сільської ради та 
подати його на затвердження Музиківській сільській раді. 

7.4. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу «Музиківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області». 

7.5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 
передавальний акт і подати його на затвердження Музиківській сільській раді.  

7.6. Здійснити усі інші заходи, передбачені чинним законодавством та пов'язані з 
припиненням комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області»» та проведенням 
державної реєстрації комунального закладу «Музиківський ліцей» Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області». 

7.7. Після закінчення процедури перетворення, але не раніше двох місяців з дати 
публікації повідомлення, подати державному реєстратору документи, необхідні для 
проведення державної реєстрації припинення діяльності КЗ «Музиківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ  ступенів» Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області 
в результаті її перетворення на комунальний заклад «Музиківський ліцей» Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області». 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.).  
 
 
 
Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 


