
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

ІІІ сесія  VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

18 лютого 2021 року №  3/6                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про припинення (шляхом ліквідації) сектору 

культури та туризму Гіркополонківської сільської ради 

 

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження КМУ від 12 червня 2020 року № 708-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Волинської області»  відповідно 

до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», статей 59, 248 

Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 р. № 1000/5, рішення сесії Боратинської сільської ради від 17 грудня 

2020 року №1/25 «Про початок реорганізації (шляхом приєднання) Гіркополонківської 

сільської ради до Боратинської сільської ради», сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. . Припинити юридичну особу публічного права (шляхом ліквідації) сектор культури 

та туризму Гіркополонківської сільської ради (ЄДРПОУ 43161215), місцезнаходження: 

Україна, 45607, Волинська обл., Луцький р-н, село Гірка Полонка, ВУЛИЦЯ 

ГОРОХІВСЬКА, будинок 63Б . 

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення  сектору культури та туризму 

Гіркополонківської сільської ради (далі – Комісія) у складі, згідно з додатком 1. 

3.  Установити, що з моменту ліквідації та створення ліквідаційної комісії до неї 

переходять   усі   повноваження   щодо   управління сектором культури та туризму 

Гіркополонківської сільської ради.  

4. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи публічного 

права, зазначеної у пункті 1 цього рішення, на порталі електронних сервісів. Вимоги 

кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. 



5. Комісії:  

- в установленому чинним законодавством порядку подати документи на державну 

реєстрацію припинення юридичної особи шляхом ліквідації; 

- здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, документів і розрахунків, з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження; 

- здійснити інші організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної особи 

відповідно до вимог чинного законодавства України; 

- документи юридичної особи, що припиняється передати, згідно з Правилами організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом 

міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 за належністю. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, співробітництва та 

молодіжної політики (голова постійної комісії – Анатолій Левчук). 

 

 

 

Боратинський сільський голова                                                              Сергій ЯРУЧИК 

 

 

Богдана Макарчук 

  



Додаток 1 до рішення сесії  

від 18 лютого 2021 року № 3/6     

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії з припинення  сектору культури та туризму Гіркополонківської 

сільської ради 

  

 

№ 

п/п 

 

ПІБ 

 

Податковий 

номер 

 

Займана 

посада 

 

 

Посада 

в комісії  

 

 

1 

 

Зінчук Валентина 

Михайлівна 
 

Завідувач сектору культури 

та туризму 

Голова 

комісії 

 

2 

 

Лопанова 

Вікторія 

Василівна 

 

Головний спеціаліст 

сектору культури та 

туризму 

Заступник 

голови 

комісії 

 

3 

 

Зайцева Наталія 

Олексіївна 
 

Головний бухгалтер 

Гіркополонківської 

сільської ради 

Секретар 

комісії 

6 
Веремчук Вадим 

Богданович 
 

Староста сіл Гірка Полонка, 

Полонка, Оздів 

Член 

комісії 

  

 

Секретар сільської ради       Людмила САХАН 
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