
                   

 

 

 

УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ №  913 

 

4 березня 2020 року                                                            34 сесія 7 скликання 

 

Про припинення  відділу молоді та спорту  

Лука-Мелешківської  сільської ради шляхом ліквідації 

 

Відповідно до статті 144 Конституції України, статей 104,105,110,111 

Цивільного кодексу України, статей 32,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

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

рішення сільської ради №501 «Про реорганізацію шляхом поділу відді   лу 

освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради» від 05 

липня 2019 року, з метою оптимізації та ефективного використання бюджетних 

коштів Лука-Мелешківської сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити відділ молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради 

(ідентифікаційний код – 43176504) шляхом ліквідації. 

 

2. Утворити ліквідаційну комісію у складі : 

голова ліквідаційної комісії - Білецька Ірина Владіславівна 

(р.н.о.к.п.п.2924917908,); 

члени ліквідаційної комісії: 

- Титко Галина Володимирівна (р.н.о.к.п.п. 2977705107); 

- Бондар Вадим Михайлович (р.н.о.к.п.п 3487806318). 

 

 3. Визначити місцезнаходженням ліквідаційної комісії: 

23234, вулиця Центральна 2а, с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, 

Вінницької області. 

 

   4. Встановити термін для заявлення вимог кредиторів у відповідності до 

вимог Цивільного кодексу, 2 місяці з моменту оприлюднення рішення про 

припинення на офіційному веб-сайті , ЦООВ який здійснює державну політику 

в сфері державної реєстрації ЮО та ФОП.  



 

  5. Подати державному реєстратору протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття рішення про ліквідацію відділу молоді та спорту Лука-Мелешківської 

сільської ради документи, необхідні для внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про прийняття 

рішення про ліквідацію.  

 

6. Ліквідаційній комісії забезпечити збереження та передачу в установленому 

порядку майна, матеріальних цінностей, діловодних справ відповідного відділу. 

 

  7. Забезпечити дотримання порядку звільнення працівників, повідомлення 

територіальних органів Державної служби зайнятості про звільнення 

працівників із зазначенням їх чисельності , звільнення працівників та своєчасний 

розрахунок з ними під час звільнення, видачу необхідних розпоряджень та 

підписання необхідних документів. 

 

  8. Ліквідаційній комісії відділу молоді та спорту Лука-Мелешківської 

сільської ради подати державному реєстратору, в установленому законом 

порядку документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення відділу 

молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради у зв’язку з ліквідацією.  

 

  9. Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову. 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич 
 


