
                                                                       
     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

                      восьма позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  №14 

27 квітня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про припинення шляхом ліквідації селищних виборчих комісій 

 

                 Керуючись ст. 104, 105, 110 Цивільного кодексу України, статтями 

25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», рішеннями Кушугумської селищної 

ради від 18.11.2020р. №11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області», 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити шляхом ліквідації наступні юридичні особи: 

- Малокатеринівську селищну виборчу комісію Запорізького району 

Запорізької області (код ЄДРПОУ 34157088), яка була створена 

Малокатеринівською селищною радою Запорізького району Запорізької області 

та знаходиться за адресою: 70454, Запорізька область, Запорізький район, смт 

Малокатеринівка, вул. Юності, 24. 

- Балабинську селищну виборчу комісію Запорізького району Запорізької 

області (код ЄДРПОУ 34157287), яка була створена Балабинською селищною 

радою Запорізького району Запорізької області та знаходиться за адресою: 

70435, Запорізька область, Запорізький район, смт Балабине, вул. Миру, 2; 

 

2.Утворити ліквідаційну комісію з ліквідації Малокатеринівської селищної 

виборчої комісії Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 

34157088) та Балабинської селищної виборчої комісії Запорізького району 

Запорізької області (код ЄДРПОУ 34157287) у  наступному складі: 

 - Харченко Олександр Володимирович, (ІПН 

3232621618) – перший заступник селищного 

голови Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області; 

- голова ліквідаційної комісії 

 - Бабко Тетяна Сергіївна, (ІПН 2805802189) – 

головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності апарату виконавчого 

- заступник голови 

ліквідаційної  комісії 



комітету Кушугумської селищної ради  

Запорізького району Запорізької області; 

-Алексинська Світлана Іванівна, (ІПН 

2596707662) – начальник фінансового відділу 

Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області; 

- член ліквідаційної комісії 

-Бутиріна Лілія Григорівна, (ІПН 3111012105) 

- спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області; 

- член ліквідаційної комісії 

-Власов Михайло Сергійович, (ІПН 

2869605091)  - начальник юридичного відділу 

апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

- член ліквідаційної комісії 

-Дерибас Юлія Сергіївна, ( ІПН 3124217308)- 

інспектор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»  апарату 

виконавчого комітету Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- член ліквідаційної комісії 

-Пічковська Ніна Іванівна, (ІПН 2285709849 ) – 

інспектор ВОС сектору з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами апарату 

виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області. 

- член ліквідаційної комісії 

-Радєва Наталія В’ячеславівна, (ІПН 

2941521328) - спеціаліст з публічних 

закупівель відділу містобудування, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області; 

- член ліквідаційної комісії 

 

3.Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою:70450, 

Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул. Соборна, 23. 
Встановити термін пред’явлення кредиторських вимог – 2 (два) місяці з дня 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Кушугумської селищної ради 

Запорізього району Запорізької області повідомлення про ліквідацію. 

 

4. Ліквідаційній комісії: 
- провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань 

сільських виборчих комісій; 
- вжити заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово 

повідомити їх про припинення сільських виборчих комісій ;. 



- забезпечити здійснення розрахунків з кредиторами (у разі пред’явлення 

ними вимог) згідно з чинним законодавством України; 
- вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; 
- скласти по закінченню строку для пред’явлення вимог кредиторів 

проміжний ліквідаційний баланс. 
 

5.Доручити голові ліквідаційної комісії подати дане рішення протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття до органу, що здійснює державну реєстрацію. 

 

6.Ліквідаційній комісії скласти ліквідаційний баланс та затвердити його в 

установленому законодавством порядку. 

 

7.Голові ліквідаційної комісії не раніше, ніж через два місяці з дати 

повідомлення про припинення селищних виборчих комісій шляхом їх 

ліквідації, надати державному реєстраторові документи для внесення 

відповідних змін, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань. 

 

8.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                            В.С.Сосуновський 

 


