
 

 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 29 січня 2021 року                                                                                          №169-VIII 

 

Про ліквідацію та затвердження  

ліквідаційної комісії комунальної установи  

Саф’янівської сільської ради  

«Навчально-методичний центр закладів культури та спорту»  
 

  Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтями 25, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020р. 

№ 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Одеської області», Постанову Верховної ради України від 17 

липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», рішення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 24.12.2020 р. №157-VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття та прийняти у комунальну власність Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Ізмаїльського району Одеської області КУ «Ізмаїльський районний 

навчально-методичний центр закладів культури та спорту» –  юридичну особу публічного 

права», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити юридичну особу публічного права - Комунальний заклад «Навчально-

методичний центр закладів культури та спорту» Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області шляхом ліквідації юридичної особи.  
 

 2. Створити комісію з припинення юридичної особи шляхом ліквідації (далі – Комісія)  

Комунального закладу «Навчально-методичний центр закладів культури та спорту» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (додаток 1). 
 

 3. Директору  Комунального закладу «Навчально-методичний центр закладів культури та 

спорту» Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Чілік Л.Г.: 
 

 3.1. У триденний термін забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства 

здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією та подати документи для проведення 

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відповідно до вимог чинного законодавства  України. 
 



 3.2. Передати в упорядкованому стані архівні справи, внесені до Національного архівного 

фонду, архівному відділу Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області, 

архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не 

закінчилися, документи, завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань 

(особового складу) до Трудового архіву Саф’янівської сільської ради. 
 

3.3. Забезпечити проведення процедури вивільнення працівників ввіреного структурного 

підрозділу відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

3.4. Встановити строки заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи протягом 

2 (двох) місяців. Визначити, що порядок задоволення вимог кредиторів здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. Визначити адресу для заявлення кредиторами 

своїх вимог: м. Ізмаїл, вул. Телеграфна, 49 
 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді 

та соціального захисту населення. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                     Наталія  ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  
до рішення  

Саф’янівської сільської ради 

від 29.01.2021 р. № 169-VIII 

 

Склад комісії з припинення 

Комунального закладу «Навчально-методичний центр закладів культури та спорту» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 ПІБ Посада 

Голова комісії Чілік Людмила 

Григорівна 

Директор Комунального закладу 

«Навчально-методичний центр закладів 

культури та спорту» Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області 

Члени комісії Мушикова Тетяна 

Миколаївна 

Директор централізованої бібліотечної 

системи  

Ромалійська Наталія 

Андріївна 

Директор Кам’янської дитячої музичної 

школи  

Муравльова Оксана 

Вікторівна 

Завідувач методичним кабінетом КУ 

«Навчально-методичний центр закладів 

культури та спорту» 

Решетнікова Євдокія 

Аврамівна 

Провідний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії КУ «Навчально-методичний 

центр закладів культури та спорту» 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                  Наталія  ТОДОРОВА 
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