
                                                                                                  п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

27 січня 2021 року                             5 сесія 8 скликання

Про прийняття до сфери управління Комунальної установи
«Вінницький районний трудовий архів» Вінницької районної 
ради, внесення змін та затвердження статуту (в новій редакції) 

На  виконання  п.  1  рішення  Лука-Мелешківської  сільської  ради  від
24.12.2020 № 77 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність
Комунальної  установи «Вінницький районний трудовий архів» Вінницької
районної ради», враховуючи  рішення Вінницької районної ради №65 від 22
грудня 2020 року «Про передачу із спільної власності територіальних громад
Вінницького  району  у  комунальну  власність   Лука-Мелешківської
територіальної громади «Вінницький районний Трудовий архів» Вінницької
районної  ради,  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію
юридичних осіб,  фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»,
Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
впорядкування  окремих питань організації  та  діяльності  органів  місцевого
самоврядування  і  районних  державних  адміністрацій»,  розпорядження
Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 р. № 707-р «Про визначення
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад
Вінницької області»,  керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59,  частиною
1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада

ВИРІШИЛА:

1.  ПРИЙНЯТИ  до  сфери  управління  Лука-Мелешківської  сільської  ради
Комунальну  установу  «Вінницький  районний  трудовий  архів»  Вінницької
районної ради. 
2.  Змінити  власника  (засновника):  Комунальної  установи  «Вінницький
районний трудовий архів» Вінницької районної ради на Лука-Мелешківську
сільську раду.



 3.  Змінити  найменування:  «Вінницький  районний  трудовий  архів»
Вінницької  районної  ради  на Комунальна  установа  «Лука-Мелешківський
трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради.

 4. Змінити скорочене найменування: Вінницький районний трудовий архів
на КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів». 
5.  Затвердити  в  новій  редакції  статут  «Комунальної  установи  «Лука-
Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради» згідно з
додатком до рішення.
 7.  Визначити  орган  управління  для  Комунальної  установи  «Лука-
Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради – Лука-
Мелешківська сільська рада.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань ____________________

   Сільський голова                                                    Богдан АВГУСТОВИЧ


	ВИРІШИЛА:

