
   

 

          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

__________   сесії 

 
___12.2017 р.                                       Летичів                                          №    

 

Про припинення шляхом ліквідації 

Комунальної установи «Аварійно-рятувальної 

служби на воді Летичівської селищної ради» 

 

 

     Відповідно до ст. 59, 91 Господарського кодексу України, ст.26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6.1. Статуту Комунальної 

установи «Аварійно-рятувальної служби на воді Летичівської селищної ради», 

у зв’язку з неефективною роботою установи, селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити діяльність Комунальної установи  «Аварійно-рятувальної 

служби на воді Летичівської селищної ради»  (юридична адреса: 31500 

Хмельницька обл., смт. Летичів вул. Лютнева, 12/1) шляхом її ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію для проведення ліквідації установи 

(згідно додатку). 

3. Ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових заходів, 

передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації  Комунальної установи  

«Аварійно-рятувальної служби на воді Летичівської селищної ради» в тому 

числі: 

3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

рішення щодо ліквідації Комунальної установи  «Аварійно-рятувальної служби 

на воді Летичівської селищної ради». 

3.2. Встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох 

місяців з дня опублікування повідомлення про ліквідацію комунальної 

установи. 

3.3. Здійснити інвентаризацію майна Комунальної установи  «Аварійно-

рятувальної служби на воді Летичівської селищної ради» та після закінчення 

строку пред»явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний 

баланс комунальної установи та подати його до селищної ради. 

3.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України. 

3.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційни

 й баланс, який подати до селищної ради. 



3.6. У встановленому порядку подати документи, визначені Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», 

до державного реєстратора для внесення відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про припинення діяльності 

Комунальної установи  «Аварійно-рятувальної служби на воді Летичівської 

селищної ради» згідно з чинним законодавством України. 

3.7. Завершити заходи щодо ліквідації комунальної установи про що  

 проінформувати селищну раду  в двомісячний термін. 

 4. Керівнику Комунальної установи  «Аварійно-рятувальної служби на 

воді Летичівської селищної ради» забезпечити організацію виконання заходів, 

зазначених в п.3 даного рішення. 

4. Сектору організаційно-кадрової роботи селищної ради вжити заходів, 

передбачених трудовим законодавством щодо вивільнення працівників. 

5. Бухгалтерії селищної ради забезпечити процедуру обліку та 

збереження майна, яке закріплене за установою на праві оперативного 

управління.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

селищної ради В.Гущака та постійну комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії М.Самолюк). 

 

 

 

 

Селищний голова      І.Тисячний 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток 

до рішення 43 сесії 

№___ від  

 

 

 

 

 

Склад 

ліквідаційної комісії для проведення ліквідації Комунальної установи  

«Аварійно-рятувальної служби на воді Летичівської селищної ради» 

 

 

 

Ліщинський Олег Володимирович          перший заступник селищного голови,  

              голова комісії  

 

Марущак Сергій Миколайович                керівник Комунальної установи 

                                                                    «Аварійно-рятувальної служби на 

                                                                    воді Летичівської селищної ради»- 

                                                                    секретар комісії 

Члени комісії: 

Ваврик Наталя Миколаївна                   начальник відділу бухгалтерського 

     обліку та фінансової звітності 

 

Майська Ольга Василівна       завідувач сектором організаційно- 

                                                                  кадрової роботи 

 

Міхурінська Алла Миколаївна             завідувач сектором з питань цивільного   

                                                                 захисту населення 

 

Потапенко Сергій Володимирович      завідувач юридичним сектором 

 

Смаглюк Людмила Дмитрівна              начальник відділу фінансів 

 

 


