
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____________ СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

_____          _______2020 року м. Вижниця 

Про надання згоди на безоплатне 

зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради документів 

з особового складу колгоспу «Україна» 

та СТОВ «Україна»  с.Черешенька 

Вижницького району 

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення двадцятої сесії Вижницької 

районної ради ІV скликання 27 жовтня 2005 року№121-20/05 «Про деякі питання 

функціонування Трудового архіву Вижницької районної ради», розглянувши 

клопотання голови ліквідаційної комісії СТОВ «Україна» КОЛОТИЛА Богдана 

(вхідн.№520/02-15 від 21 вересня 2020 року) щодо безоплатного зберігання Трудовим 

архівом Вижницької районної ради документів  з особового складу СТОВ «Україна» с. 

Черешенька Вижницького району за період з 2000-_______років, яке є 

правонаступником колгоспу «Україна», «Радянська Україна», за період 1948-2000 

років, та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій, районна рада    

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати        згоду   на   безоплатне   зберігання Трудовим архівом   

Вижницької   районної     ради    архівних    документів     з особового складу СТОВ 

«Україна» с. Черешенька Вижницького району за період з 2000-_______років, яке є 

правонаступником колгоспу «Україна», «Радянська Україна», за період 1948-2000 

років.  

2. Завідувачу Трудового архіву Вижницької районної ради (ЛУЧИК Олена) 

здійснити безоплатне прийняття документів, дотримуючись вимог Закону України 

«Про Національний архівний фонд і архівні установи» та іншого законодавства 

України, що регулює зазначені питання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій). 

 

 

Голова районної ради                                             Михайло АНДРЮК 

 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Завідувачка Трудового архіву  

Вижницької районної ради                                                     Олена ЛУЧИК 

       

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Заступник голови районної ради    Сергій  ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради     Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу виконавчого                    Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

апарату районної ради          

 

Завідувач загального відділу виконавчого  

апарату районної ради       Юрій ФЛОРА   

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій   Юрій НИКИФОРЯК 


