
     

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня  2015 року                   № 517  

смт. Голованівськ 

 

Про припинення Голованівського районного центру  

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

(код ЄДРПОУ 33351068) шляхом ліквідації   

 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 110, 111 Цивільного кодексу 

України, на підставі листа Голованівської районної державної адміністрації 

від 11 серпня 2014 року № 01-30/50/1 та враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, 

ефективного використання майна, приватизації та соціально-економічного 

розвитку, 

районна рада 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити Голованівський районний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» шляхом ліквідації, код ЄДРПОУ 34628758. 

 

2. Створити комісію з припинення Голованівського районного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та затвердити її 

персональний склад згідно з додатком 1. 

Місцем роботи комісії визначити приміщення, розташоване за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Леніна, 38-а. 

 

3. Попередити директора Голованівського районного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Савуляка В.С. та інших працівників про 

подальше звільнення з посади згідно пункту 1 статті 40 КЗпП України в 

зв’язку з ліквідацією. 

 

 

 



4. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів 2 місяці з 

моменту оголошення про припинення Голованівського районного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

 

5. Комісії з припинення Голованівського районного центру фізичного  

здоров’я населення «Спорт для всіх» здійснити у визначені законодавством 

терміни дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та іншими законодавчими 

актами, а саме: повідомити негайно у письмовій формі державного 

реєстратора про прийняття рішення щодо припинення Голованівського 

районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

опублікувати у друкованих засобах масової інформації повідомлення про 

припинення Голованівського районного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»  та про порядок і строк пред’явлення 

кредиторами вимог до нього; попередити працівників закладу про наступне 

звільнення у зв’язку з припиненням діяльності; провести повну 

інвентаризацію майна та коштів; письмово повідомити кредиторів про 

припинення Голованівського районного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»; скласти проміжний ліквідаційний баланс, який 

повинен містити відомості про склад майна центру, перелік пред’явлених  

кредиторами вимог, а також результати їх розгляду та надати на 

затвердження голові районної ради; провести погашення кредиторської та 

вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості згідно з чинним 

законодавством України; скласти ліквідаційний баланс після завершення 

розрахунків з кредиторами та подати на затвердження голові районної ради; 

після закінчення процедури ліквідації повідомити державного реєстратора 

про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – 

Голованівського  районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» шляхом ліквідації. 

 

6. Директору Голованівського районного центру фізичного здоров’я  

населення «Спорт для всіх» Савуляку В.С. вчинити всі необхідні дії з 

державної реєстрації щодо припинення закладу. 

 

7. Виключити Голованівський районний центр фізичного здоров’я  

населення «Спорт для всіх» з переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, право забезпечувати галузеву 

політику яких надане структурним підрозділам районної державної 

адміністрації, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 

року № 326, з моменту виключення з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України. 

 

8. Районний стадіон «Колос» та інше майно Голованівського районного  



центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», що залишилось після 

задоволення вимог кредиторів передати згідно акту прийому-передачі на 

баланс Голованівській дитячо-юнацькій спортивній школі. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, 

ефективного використання майна, приватизації та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради            О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1 

        до рішення районної ради 

 від 17 липня 2015 року № 517 

 

Склад комісії 

з припинення Голованівського районного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

 

Голова комісії: 

Савуляк      - директор РЦФЗН «Спорт для всіх» 

Володимир Степанович  (ідентифікаційний номер 2064910739),  

      місце проживання: Кіровоградська  

      область, Голованівський район, 

      смт. Голованівськ, вул. Кірова, 2. 

 

Члени комісії: 

 

Гонтюк      - завідувач сектору молоді та спорту  

Наталія Борисівна   районної державної адміністрації 

      (ідентифікаційний номер 2551718403),  

      місце проживання: Кіровоградська  

      область, Голованівський район, 

      смт. Голованівськ, вул.Тиха, 21 

 

Доценко     - директор Голованівської дитячо-  

Василь Лукич    юнацької спортивної школи   

      (ідентифікаційний номер 2135210456),  

      місце проживання: Кіровоградська  

      область, Голованівський район, 

      смт. Голованівськ, вул. ХХ Партз’їзду, 21. 

 

Кучмій     - тренер-викладач Голованівської 

Юрій Борисович   дитячо-юнацької спортивної школи 

      (ідентифікаційний номер 33689718319),  

      місце проживання: Кіровоградська  

      область, Голованівський район, 

      смт. Голованівськ, вул. Пушкіна, 79. 

 


