
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  
 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                     № 1005-12/VIІI                         26 серпня 2021 р. 
 

 

Про ліквідацію Кам’янської сільської виборчої комісії 
 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
постановою Центральної виборчої комісії від 18.10.2019 № 1924 «Про 
додаткові вибори депутатів сільської, селищних рад 29 грудня 2019 року», 
постановою Софіївської районної виборчої комісії Дніпропетровської області 
від 20.11.2019 № 1 «Про ліквідацію Кам’янської та Новоюлівської сільських 

виборчих комісій Софіївського району Дніпропетровської області», 

враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 27.09.2019 № 2652-52/VІI 
«Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної 
територіальної громади», Кам’янської сільської ради від 26.09.2019 № 650-

39/VІI «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної 
територіальної громади», Софіївської селищної ради від 22.01.2020 № 2887-

57/VII «Про припинення діяльності Кам’янської сільської ради», 

передавальний акт від 21 січня 2021 року, рішення Софіївської селищної 
ради від 25.02.2021 № 279-5/VIII «Про Кам’янську сільську виборчу 
комісію», селищна рада вирішила: 

 

1. Припинити повноваження Кам’янської сільської виборчої комісії 
Софіївського району Дніпропетровської області. 

2. Припинити юридичну особу КАМ’ЯНСЬКУ СІЛЬСЬКУ ВИБОРЧУ 
КОМІСІЮ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(адреса:   вул. Клубна, 11, с. Кам’янка, Софіївський район, Дніпропетровська 
область, 53160, ЄДРПОУ 34031560). 

3. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – 

Кам’янської  сільської виборчої комісії Софіївського району 
Дніпропетровської області за адресою: вул. Клубна, 11, с. Кам’янка, 

Софіївський район, Дніпропетровська область, 53160 у складі згідно додатку. 



4. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог до 
КАМ’ЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ СОФІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення щодо ліквідації відповідної юридичної особи. 

5. Комісії з ліквідації: 
подати державному реєстратору документи, необхідні для державної 

реєстрації рішення про ліквідацію юридичної особи, у встановлений 
законодавством термін – протягом трьох робочих днів; 

провести інвентаризацію майна юридичної особи; 

письмово повідомити кредиторів про ліквідацію юридичної особи; 

провести погашення кредиторської та вжити заходів щодо стягнення 
дебіторської заборгованостей згідно з чинним законодавством України; 

здійснити передачу майна юридичної особи відповідно до чинного 
законодавства України; 

передати документи постійного зберігання до відповідної архівної 
установи; 

скласти ліквідаційний баланс та подати на затвердження Софіївській 
селищній раді; 

не раніше, ніж через два місяці з дати публікації повідомлення про 
припинення Кам’янської сільської виборчої комісії шляхом її ліквідації, 
надати державному реєстратору документи для державної реєстрації 
припинення; 

здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством. 
6. Уповноважити голову ліквідаційної комісії КАМ’ЯНСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ткачук Віру Олександрівну: 

- вчиняти всі передбачені чинним законодавством дії, представляти 
інтереси юридичної особи під час вчинення дій, пов’язаних з ліквідацією, у 
тому числі з правом підписання платіжних, фінансових, розпорядчих та 
інших документів.  

- підготувати відповідний пакет документів та звернутися до органу 
реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, для вчинення 
реєстраційних дій. 

7. Відповідальним за виконання цього рішення є голова ліквідаційної 
комісії Ткачук В.О.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                              П.СЕГЕДІЙ 

 


