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УКРАЇНА
ПЕРЕЛЮБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять дев’ята сесія сільської ради сьомого скликання)

Рішення

21 серпня 2020 року

Про ліквідацію сільської 
виборчої комісії

Враховуючи лист ЦВК № 21-33/1-1953 від 12.08.2020 року, відповідно 
статей 104, 105, ПО, 111 Цивільного кодексу України, статей 33,35 
Виборчого кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючії висновки постійної комісії з 
питань бюджету, комунальної власності, економічного і соціального 
розвитку сільської ради, сільська рада вирішила:

1. Призупинити шляхом ліквідації юридичну особу «Перелюбська
сільська виборча комісія Корюківського району Чернігівської області» 
(організаційно-правова форма -  комунальна організація (установа, заклад), 
код ЄДРПОУ 34026498).

2. Встановити строк у два місяці з дати оприлюднення повідомлення 
про прийняття рішення щодо припинення сільської виборчої комісії для 
заявления вимог кредиторів.

2.1. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії з припинення 
сільської виборчої комісії за адресою: 15312, Чернігівська область, 
Корюківський район, село Перелюб, вулиця Шевченка будинок 5.

3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення сільської 
виборчої комісії, що додається.

4. Ліквідаційній комісії з припинення сільської виборчої комісії:
4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації сільської 

виборчої комісії у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з 
дня прийняття цього рішення.

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 
затвердження Перелюбської сільської ради.

4.3. Подати державному реєстратору дане рішення для внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо ліквідації вище 
вказаної юридичної особи.



5. Оприлюднити це рішення на офіційному веб — порталі Корюківської
районної ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, 
економічного і соціального розвитку сільської ради.

Ю.ЦИКЛ АУРІ



Додаток
до рішення сільської ради 
«Про ліквідацію сільської 
виборчої комісії» від 
21.08.2020 року

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення Перелюбської сільської виборчої комісії 

Корюківського району Чернігівської області

Голова комісії

Циклаурі Юрій Муссович Сільський голова
РНОКПП 2465007812

Члени комісії
Летута Катерина Федорівна 
РНОКПП 2079310320

\

Надточій Людмила Володимирівна 
РНОКПП 2584011022

Лавриненко Тетяна Василівна 
РНОКПП 2509707660

Головний бухгалтер 
сільської ради

Секретар сільської ради 

Депутат сільської ради


