
       

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 688
  23 жовтня 2019 року                                                                29 сесія 7 скликання

Про реорганізацію шляхом приєднання відділу молоді та спорту до служби
у справах дітей, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 104 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань», рішеннь сільської ради «Про створення відділу у справах дітей»
від 12 квітня №467 та «Про створення відділу молоді та спорту» від 05 липня
2019  року  №501,  з  метою  покращення  та  налагодження  повноцінного
функціонування  служби  та  рішення  депутатів  Лука-Мелешківської  сільської
ради.

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність  відділу  молоді  та  спорту Лука-Мелешківської
сільської  ради  (ідентифікаційний  код  –  43176504  )  шляхом  реорганізації
(приєднання).  Процедуру  реорганізації  (приєднання)  розпочати  з  01.11.2019
року.

2. Створити  та  затвердити  склад  комісії  Лука-Мелешківської  сільської
ради,  яка буде здійснювати керівництво діяльністю відділу молоді та спорту
Лука-Мелешківської сільської ради (Додаток №1)

3. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів протягом двох
місяців з дати публікації оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України
щодо припинення діяльності юридичної особи – відділу молоді та спорту Лука-
Мелешківської сільської ради (ідентифікаційний код – ) шляхом реорганізації
(приєднання).

4. Попередити працівників щодо припинення діяльності юридичної особи
у зв’язку з  реорганізацією шляхом приєднання відділу до служби у  справах
дітей відповідно до чинного законодавства.

5. Комісії провести переведення та вивільнення працівників, розглянути
та затвердити акти по закінченню процесу реорганізації, шляхом приєднання.



6. Комісії  з  реорганізації  відділу молоді та спорту Лука-Мелешківської
сільської  ради здійснити  заходи  щодо  завершення  процедури  реорганізації
згідно чинного законодавства.

7.  Уповноважити  начальника  відділу  молоді  та  спорту  Титко  Г.В.
здійснити дії щодо державної реєстрації припинення відділу молоді та спорту
Лука-Мелешківської сільської ради (ідентифікаційний код –43176504 ) .

8.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісії
сільської ради з питань освіти,  культури, молоді,  фізкультури і  спорту,  прав
людини, законності, депутатської діяльності. 
 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич



Додаток №1 

Склад комісії Лука-Мелешківської сільської ради, яка буде здійснювати
керівництво діяльністю Відділу молоді та спорту Лука-Мелешківської

сільської ради

1. Голова комісії -  Титко Галина Володимирівна – (ідентифікаційний код 
2977705107) Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-
Мелешківська, вул. Д.Нечая , 43.

2. Бондар Вадим Михайлович  - (ідентифікаційний код 3487806318)
3. Лівандовська Яна Дмитрівна - (ідентифікаційний код 3379706724)


