
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 квітня 2021 року            № 50 

     смт. Голованівськ 
 

Про припинення Місцевої пожежної 

охорони смт. Новоархангельськ  

(код ЄДРПОУ 26321411) шляхом ліквідації 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України від 17 вересня 2020 року № 907-

ІХ “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, Закону України 

від 17 листопада 2020 року № 1009-ІХ “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій”, 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», статей 104-107, 110-111 

Цивільного кодексу України, статей 56, 60 Господарського кодексу України,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичну особу Місцеву пожежну охорону смт. 

Новоархангельськ (Україна, 26110, Кіровоградська область, 

Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, вул. Чкалова, 131, код 

ЄДРПОУ 26321411) шляхом ліквідації. 

 

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Місцевої пожежної 

охорони смт. Новоархангельськ та затвердити її персональний склад згідно з 

додатком 1. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 

26500, Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, 

вул. Соборна, 48. 

 



3. Покласти повноваження щодо виконання обов’язків та реалізації 

прав Місцевої пожежної охорони смт. Новоархангельськ на ліквідаційну 

комісію.  

 

4. Доручити ліквідаційній комісії вжити всіх передбачених чинним 

законодавством України заходів, пов’язаних з ліквідацією Місцевої 

пожежної охорони смт. Новоархангельськ, в тому числі:  

-протягом трьох днів з дати прийняття рішення письмово повідомити 

орган, що здійснює державну реєстрацію;  

-попередити всіх працівників, що перебувають у трудових відносинах 

з юридичними особами про їх наступне вивільнення;  

-здійснити заходи по виявленню та стягненню дебіторської 

заборгованості, а також розрахунки за кредиторською заборгованістю;  

-провести повну інвентаризацію майна;  

-скласти проміжний та ліквідаційний баланси та подати на 

затвердження голові Голованівської районної ради;  

-передати документи, що підлягають обов’язковому зберіганню до 

архівної установи в установленому законодавством порядку;  

-забезпечити подання державному реєстраторові необхідних 

документів для внесення до єдиного державного реєстру запису про 

припинення юридичної особи, в установлений законом строк.  

 

5. Установити строк для заявлення вимог кредиторів – 2 (два) місяці з 

моменту офіційного опублікування повідомлення про припинення 

діяльності Місцевої пожежної охорони смт. Новоархангельськ  шляхом 

ліквідації. Визначити, що порядок прийняття вимог кредиторів здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

6. Голові Голованівської районної державної адміністрації попередити 

директора Місцевої пожежної охорони смт. Новоархангельськ Шиша 

Володимира Олександровича про подальше звільнення з посади згідно 

пункту 1 статті 40 КЗпП України в зв’язку з ліквідацією установи. 

 

7. Передачу майна Місцевої пожежної охорони смт Новоархангельськ 

здійснити після задоволення вимог кредиторів та завершення ліквідаційної 

процедури. 

  

8. Вважати такими, що втратили чинність пункти 7, 8 рішення 

Голованівської районної ради від 22 січня 2021 року № 38 «Про внесення 

змін до рішення Голованівської районної ради від 18 грудня 2020 року № 17 

«Про вихід Новоархангельської районної ради зі складу засновників 

комунальних закладів, установ та підприємств та надання згоди на передачу 

комунального майна із спільної власності територіальних громад сіл та 

селища Новоархангельського району до комунальної власності 

Новоархангельської селищної ради, Надлацької та Підвисоцької сільських 

рад». 



 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради             Руслан ЦОБЕНКО 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Додаток 1 

       до рішення Голованівської 

       районної ради  

       29 квітня 2021 року № 50 

 

Склад ліквідаційної комісії 

з припинення Місцевої пожежної охорони смт. Новоархангельськ 

 

Голова комісії: 

 

Грабова     - заступник голови Голованівської районної 

Надія Віталіївна   ради (ідентифікаційний номер 3355916568, 

     місце реєстрації: Кіровоградська область, 

     Голованівський район, смт. Завалля, 

     вул. Жовтнева, 64 кв. 14) 

 

Члени комісії: 

 

Ковтун    - начальник відділу з питань юридичного 

Алла Борисівна   забезпечення виконавчого апарату 

     Голованівської районної ради 

     (ідентифікаційний номер 2845810626, 

     місце проживання: Кіровоградська область, 

     Голованівський район, смт. Голованівськ, 

     вул. Чехова, 2) 

 

Лавринович   - бухгалтер Місцевої пожежної охорони 

Антоніна Михайлівна  смт. Новоархангельськ (ідентифікаційний 

     номер 2470603503, місце проживання: 

     Кіровоградська область, Голованівський район, 

     смт. Новоархангельськ, вул. Ліщеновського,24) 

 

Очеретіна    - начальник фінансово-господарського 

Людмила Дмитрівна  відділу виконавчого апарату Голованівської 

     районної ради, головний бухгалтер 

     (ідентифікаційний номер 2725508543, 

     місце проживання: Кіровоградська область, 

     Голованівський район, смт. Голованівськ, 

     вул. Лесі України,17) 

 

Плахотнюк   - депутат Голованівської районної ради 

Вячеслав Миколайович  (ідентифікаційний номер  2756910952 

     місце реєстрації: Кіровоградська область, 

     Голованівський район, м. Гайворон, 

     вул. Василя Стуса, 14/2, кв. 4 



 

 

 

 

 

 


