
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  VIІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

30 вересня 2021 року м. Вижниця 

Про  припинення  юридичної  особи -   

Путильська районна виборча  комісія  

Чернівецької області   шляхом її  ліквідації 

 

 Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 60, пунктом 62 

розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно 

до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 

Господарського кодексу України, статей 15, 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань»,    постанови  Верховної Ради  України від 17.07.2020  року № 807-

ІХ «Про  утворення  та  ліквідацію  районів», на підставі рішення першого 

пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIII скликання від 

10 грудня 2020 року № 19-02/20 «Про правонаступництво Вижницької районної 

ради Чернівецької області та початок реорганізації Путильської районної ради 

Чернівецької області» із змінами згідно рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIII скликання від 28 січня 2021 року № 95-04/21, враховуючи 

висновки постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації, районна рада     

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. ПРИПИНИТИ юридичну  особу – Путильська районна  виборча  

комісія  Чернівецької області  (код ЄДРПОУ   34077207), юридична  адреса: 

59100, Чернівецька область, Путильський район, смт.Путила  

вул.Українська,180, шляхом її ліквідації.  

2. УТВОРИТИ ліквідаційну комісію з  припинення    юридичної  

особи -  Путильська районна виборча  комісія  Чернівецької області  шляхом її  

ліквідації (далі - Ліквідаційна  комісія)   у  складі, згідно з  додатком. 

3. Визначити, що місцем знаходження ліквідаційної комісії є юридична 

адреса Вижницької районної ради: 59200, Чернівецька область, Вижницький 

район, м.Вижниця вул.Українська,88-А. 

4. Ліквідаційній комісії: 



4.1. ПРОВЕСТИ процедуру  ліквідації юридичної  особи -  Путильська 

районна виборча  комісія Чернівецької області з дотриманням вимог чинного 

законодавства України, зокрема – статтей 111, 112 Цивільного Кодексу 

України.  

4.2. У триденний робочий термін з дня прийняття цього рішення 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію припинення юридичної 

особи, про ліквідацію установи та, в подальшому, подати в установленому 

законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного 

державного реєстру відповідних записів.  

 Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи. 

4.3. Вжити заходів щодо інвентаризації майна, закріпленого за цією 

юридичною особою. 

4.4. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності 

заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до 

Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, забезпечити 

своєчасне надання податковим органам та Пенсійного фонду України, фондів 

соціального страхування документів підприємства, у тому числі первинних 

документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. 

4.5. До моменту затвердження ліквідаційного балансу скласти та подати 

податковим органам, Пенсійному фонду України та фондам соціального 

страхування звітність за останній звітний період 

4.6. Надати районній раді, для затвердження сесією, проміжний та 

ліквідаційний баланси в порядку, передбаченому ст.111 Цивільного Кодексу 

України, забезпечивши подання ліквідаційного балансу податковим органам. 

4.7. Після закінчення процедури ліквідації подати органу, що здійснює 

відповідну державну реєстрацію, документи, необхідні для проведення 

державної реєстрації  припинення діяльності юридичної особи – юридичної  

особи - Путильська районна виборча  комісія Чернівецької області, шляхом 

ліквідації.  

4.8. Ліквідацію юридичної особи здійснити не пізніше чотирьох місяців з 

моменту набрання чинності цього рішення.  

5.Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (Михайло 

КОЗЯН). 

   

 

  Голова  районної ради     Михайло АНДРЮК 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління 



об’єктами спільної власності, інформаційно- 

комунікативних зв’язків, інвестицій та  

співробітництва виконавчого апарату 

районної ради                              Олена ЧЕПУХ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови районної ради                 Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                                            Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач відділу організаційного- 

аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                        Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань комунальної власності та  

приватизації                  Михайло КОЗЯН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



       Додаток  

до  рішення  районної ради  «Про  

припинення  юридичної  особи -   

Путильська районна виборча  комісія  

Чернівецької області   шляхом її  

ліквідації» 

 

СПИСОК 

ліквідаційної комісії  

з    припинення   юридичної  особи -  Путильська районна  виборча  комісія  

Чернівецької області (код ЄДРПОУ   34077207) шляхом її ліквідації 

Голова  комісії:  

Вірста  

Сергій Дмитрович  

- заступник голови районної ради, реєстраційний  

номер  облікової картки платника  податку 

ХХХХХХХХХХ 

Члени  комісії:  

Івоняк 

Георгій Степанович  

- керуючий справами районної ради, 

реєстраційний  номер  облікової картки 

платника  податку  ХХХХХХХХХХ 

Чепух  

Олена Іванівна  

- завідувачка відділу з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами 

спільної власності, інформаційно-

комунікативних зв’язків, інвестицій та 

співробітництва виконавчого апарату районної 

ради, реєстраційний  номер  облікової картки 

платника  податку  ХХХХХХХХХХХ 

Флора  

Юрій Ярославович  

- завідувач відділу організаційно-аналітичного 

забезпечення, документообігу та кадрової 

роботи виконавчого апарату районної ради, 

реєстраційний  номер  облікової картки 

платника  податку ХХХХХХХХХХ 

Мойсей  

Олена Іванівна  

- завідувачка відділу бухгалтерського обліку та 

фінансово-господарського забезпечення 

виконавчого апарату районної ради, 

реєстраційний  номер  облікової картки 

платника  податку  ХХХХХХХХХХХ 

Верешко 

Ольга Танасіївна 

- керівник Путильська районна виборча комісія 

Чернівецької області, реєстраційний  номер  

облікової картки платника  податку 

ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

Керуючий  справами   районної  ради    Георгій ІВОНЯК 


