
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 368 

8 червня 2017 р сесія 7 скликання

Про Вінницьке обласне комунальне підприємство 
„Учбово-курсовий комбінат”

Відповідно до статей 104, 110 Цивільного кодексу України, статей 59, 
205, 209 Господарського кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 95, законів України “Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців”, рішення 
20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 “Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
“Про об’єкти комунальної власності”, враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації, подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Вінницьке обласне 
комунальне підприємство “Учбово-курсовий комбінат” (вул. Володарського, 
6.47, м. Вінниця, 21050, код ЄДРПОУ 20114562).

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи - 
Вінницького обласного комунального підприємства “Учбово-курсовий 
комбінат” (далі -  Ліквідаційна комісія) та затвердити її персональний склад 
згідно із додатком.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог -  два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про припинення комунального закладу 
Вінницького обласного комунального підприємства “Учбово-курсовий 
комбінат”.

4. Ліквідаційній комісії здійснити організаційно-правові заходи щодо 
ліквідації Вінницького обласного комунального підприємства “Учбово- 
курсовий комбінат в порядку, установленому чинним законодавством України.

5. Голові комісії з припинення Вінницького обласного комунального 
підприємства “Учбово-курсовий комбінат” шляхом приєднання до 
комунального професійно-технічного навчального закладу Вінницький 
навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» 
Намисловській Н.С. здійснити передачу Ліквідаційній комісії документів,



майна підприємства та звітності, передбачених чинним законодавством за 
актами.

6. Л іквідаційній ком ісії здійснити організаційно - правові заходи 
щодо виконання статті 22 Закону України ’’Про професійні спілки, їх 
права та гарантії д іяльності” .

7. Внести зміни у додаток до рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 5 
скликання від 25 жовтня 2007 року № 384 “Про внесення змін до рішення 19 
сесії обласної Ради 3 скликання від 19 січня 2001 року № 297 “Про 
застосування положень Закону України “Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом”, а саме:

7.1. Вилучити з розділу VI “Підприємства побутового обслуговування та 
торгівлі” такий пункт:

“ 19. Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово-курсовий 
комбінат”.

8. Доручити Ліквідаційній комісії звернутися до господарського суду із 
заявою про порушення провадження у справі про банкрутство у разі 
неможливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі та забезпечити 
участь у судовому процесі.

9. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Копачевський М.А.) 
передбачити в обласному бюджеті кошти для проведення процедур ліквідації та 
банкрутства (судові збори, державне мито, публікації в пресі тощо) 
Вінницького обласного комунального підприємства “Учбово-курсовий 
комбінат”.

10. Головним розпорядником коштів визначити Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
(Мережко В.М.)

11. Визнати рішення Вінницької обласної Ради 30 сесії 6 скликання від 
30 грудня 2014 року № 803 “Про припинення шляхом приєднання Вінницького 
обласного комунального підприємства “Учбово-курсовий комбінат” до 
комунального професійно-технічного навчального закладу “Вінницький 
навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства” таким, що 
втратило чинність.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 20 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 08.06.2017 року № 368

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення Вінницького обласного комунального 

підприємства «Учбово-курсовий комбінат»
ГОРДЄЄВА - економіст комунального професійно-технічного
Олена Андріївна навчального закладу «Вінницький навчально-

курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства», голова комісії 
ідентифікаційний номер ;

ГНАТЮК 
Галина Василівна

БОКОВІ КОВА 
Алла Миколаївна

ПАНЧЕЛЮГА 
Сергій Степанович

ДОНЧЕНКО 
Людмила Григорівна

головний спеціаліст відділу внутрішньої торгівлі, 
сфери послуг та нормованого забезпечення 
Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації, 
секретар комісії,
ідентифікаційний номер : ;

відділу спільної 
управління спільної 

територіальних громад

головний спеціаліст 
комунальної власності 
комунальної власності 
області,
ідентифікаційний номер ;

директор комунального професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницький навчально-
курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства»,
ідентифікаційний номер ; 

непрацююча,
ідентифікаційний номер ;

НАМИСЛОВСЬКА 
Марина Миколаївна

непрацююча, 
ідентифікаційний номер

Заступник керівника 
виконавчого апарату обласної Ради І. ХМІЛЬ


