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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А
(сорокова сесія п'ятого скликання)
РІШЕННЯ

від 11 червня 2009 року

Про реорганізацію Полтавської 
вечірньої (змінної) школи № 3 
Полтавської міської ради 
Полтавської області,
(м. Полтава, вул. Павленка, 6), 

У відповідності до ст. 105 та частини ІІ ст. 107 Цивільного Кодексу України, ч. I ст. 59,  пункту 30 ч. І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”,  Полтавська міська рада

ВИРІШИЛА:


	Реорганізувати Полтавську вечірню (змінну) школу № 3 Полтавської  міської ради Полтавської області із втратою юридичної самостійності шляхом приєднання її до Полтавської вечірньої (змінної) школи № 1 Полтавської  міської ради Полтавської області (м. Полтава, вул. Сакко, 14).  

           1.1. Створити  комісію з припинення юридичної особи у складі:

Голова комісії



Акініна Людмила
 Євгенівна
-
заступник начальника управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради 
 ідентифікаційний номер: 2113318904
Члени комісії:



Марчук Наталія Володимирівна
-
директор Полтавської вечірньої  (змінної) школи № 3
ідентифікаційний номер: 2650905006 
              
Коротич Ольга Михайлівна
-
 юрисконсульт відділу освіти виконавчого комітету Київської районної у м. Полтава ради 
ідентифікаційний номер: 2918711106
Клименко Олена Михайлівна
-
заступник головного бухгалтера відділу освіти виконавчого комітету Київської районної в м. Полтава ради 
ідентифікаційний номер: 2546404241 

	Передавальний акт  затвердити розпорядженням міського голови.
	Управлінню освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (С.Горбаньова), відділу освіти виконавчого комітету Київської районної в м.Полтава ради (Г.Власюк), відділу освіти виконавчого комітету Ленінської районної в м. Полтава ради (Ю.Сиволап) здійснити у встановленому чинним законодавством України порядку необхідні заходи, пов’язані з реорганізацією Полтавської вечірньої (змінної) школи № 3 Полтавської  міської ради Полтавської області (м. Полтава, вул. Павленка, 6). 


	Управлінню освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (С.Горбаньова) зробити перерозподіл видатків на освіту між Київським та Ленінським в м. Полтаві районами.


	Бюджетно-фінансовому управлінню виконавчого комітету Полтавської міської ради ( О.Вакула) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2009 рік на підставі розрахунків управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів (О. Русіна). 





             Міський голова                                                                          А. Матковський




