
yKPAitlA
БЕзJIюлвськА сЕлиltц}IА рАдл

хАркIвського рАЙону xAPKrBCbKoi оБJIАс],I
lI ll",lellaplte засilцаrlня l ceciT vIII скликаlltlя

рIшЕння

вiл 10 груllня 2020 року

<IIро початок реорга н iзацii Котля рiвськоi
сi.гlьськоI ради, XoporuiBcbKoi селищноi ради,
ВасищiвськоТ сели щноi ради, Лизогубiвськоi
сiльськоi ради, rцо увiйшли до складу Безлюдiвськоi
селищllоТ рали >

Ксlllукlчись с.г. 26.59 ЗаконУ УкраТни <Г[ро Mictlctзc саNlоtsрялуваrlt{я I]

Украiнi>ц ст.8 Закону Украiни кПро добровiльне об'едIIа}{ня r,ериторiыlьIlIlх

.роrчдu, вiдповiдНо ло ст. 104, 105, l07 L{ивiльного колексу УкраТrrи, Закону

УкраIни <Про держаRну ресстрацirо юридичних осiб та фiзичних осiб

пiдприсмчiВ та громадськиХ формувань>, Закону УкраТни <[Ipo

бухI.а:tтерський об.lliк r,a фirlансову звiтнiсть в YKpaTrti>>, ч.4 ст.Зl Закону

УкраТнИ <<[Ipo l{аrtiоtrа:rыtий архiвrrий фогrЛ та apxiBrti устаrlОви>, ГIор-lдt{)/

,,oltun*,o фiнансовоТ звi,гностi, затверlчкеного постановоtо Кабir-lет,у, MiHicTpiB
УкраТнИ вiд 28.02.2000 р. NЧ 4|9, п.] Роз,lti.lrУ I llоложенrlя прО iнвеllr,аризацitсl

активiв ,га зобов'язаtlь, затвердженого наказом MirricTepcтBa фitrаrtlсilз
УкраТlrи вiд 02.09.2О14 року,Jф 879, ч.4 с,г.3 Роздiлу ХIV Правил оргаtriзацiТ

/(iловtr/lства та архiвltого зберiгання докчментiв у дерiкаt]i-lих оргаtlах,

оргаtIах мiсr(евого самоврядуваIIня, на гliдприсмстRах, в ycTi1lIoBax i

сlрl,анiзацiях, затверllх(еt{их FIаказом MitticTepcTBa lостиttiт YKpaTlrll Bi.,t

l8.06.20l5 року JYg 1000/5 на пiдставi рirпеrrня Без.ltlодiвськоТ селищIrоt ра7ди

вiд 04.12.2о2О рокУ < Гtро визнання повноважень депУr,атiв Без.llюдiвськ<lТ

сеJlиц\Ilоi ради VIII ск.lrикання) вiдповiдно до наказу Мiнiстерс,гва фiна:lсiв
УкраТни вiд 22.06.2012 року J\Ъ 758 <ГIро затвердженt{я [Iорядку вiдкри,гr,я r'a
,]акри,1,,l,я paxyliKiB у, ttаltiональнiй ваtют,i rз opl,irHax l(epжtaBrttrT казьtачейСЬКОТ

с.llуlкби УкраТlrи>). наI(азу i\4iнiс,герства фiъrаrrсiв YKpaTHll вiл 26.06.20l3 року
J\Ъ 61 l <I lpo за,гRерлжеI{ня деяких I{орма,гивFIо-IIравових ак'гilз ')

бухгал,герськоl,о обл ir<y бlолже,гних ycTaI{oB))

сс.,Iиllltlа рада ВИl'lllI И"jIА:

l. Iltr,за,глl ttp rtt:.I:yPy 1lеорl,аtti:заrtiТ Iiсl,г:lярirlськtl'i ci.tlt,t:bt,tlj' p?i.l14 iKt: t

(]/(РП()У 2l23З85З), пliсt{сзllахOл)iеII}lя: IryJI. Мlrр),, б)','I. i с. Ko'I' ;ilpil,



XapKiBcbKol,o району, XapKiBcbKtlT обllас,гi, XopotltiBcbKoT ссjlиllltlоi'раltи (Ko,t

СlЦРП()У 04З96]56), плiсtlезtIахо,,l)(еIlllя: I]),]l. Мl"ру, б1,,r. 3З, c1,1r XopolIlct]c,
Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi, 13асишtiвськоТ ceJlиLtlHoT рали (кол
СДРПОУ 04396584), мiсцезнаходження: вул. Орешкова, буд. 49, смт
Васищеве, Харкiвського району, Харкiвськоi областi, ЛизогубiвськоТ
сiльськоТ ради (код СДРПоУ 04з96621), мiсцезнаходження: вул, I-{ентральна,
бул. 90 с. Лизогубiвка, Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi, шляхом
Ilри€лнання до Безлr<lдiвськоТ селищноТ ради (Kozl СДРПОУ 04396555),
мiсцезнаходження: ByJl. Змiiвська, буд. 48 Харкiвського району, XapKiBcbKoT
областi.

2. Визнати Безлю.цiвську селиIцну раду правонастуIIником Bcbol,o майна,
гIрав та обов'язкiв КотлярiвськоТ сiльськоТ роr:(и, XopoIrliBcbKoT селиrцноТ

ради, ВасиrцiвськсlТ сеJIиutноТ рали,га J[изогубiвськоi'сi.llt,ськсlI рали.

3. Визнати Безлюдiвськоt,о селищного голову Кузьмirtова I\,[ико.,tу

Миколайовича розпорядником бюджетних коштiв КотлярiвськоТ сiльськоТ
ради, ХорошiвськоТ селищноi ради, ВасищiвськоТ селиlI(IJоТ ради ],а

ЛизогубiвськоТ с iльськоТ ради.

4. Розпоряднику бюджетних коштiв доручити уклалати договори ],а

забезпе,-tува,ги iHrui дiТ з метою н€шежного функшiонування КотлярiвськоТ
сiльськоТ ради, ХорошiвськоТ сеJIищноТ ра7ди, Васиrrliвськоi селиlцноТ ра/ци ],а
JIизогубiвськоТ сiльськоТ ради.

5. НаДати право гriдпису документiв Ко,глярiвськоТ ci"TtbcbKoT рад1.I,
ХОРОшiвськоТ селиu.tноТ ради, ВасищiвськоТ селtиlцноТ ради,rа jIизогубiвськtli'
СiЛЬСькоТ Роди, в тому числi ло ЩержавноТ казначейськоТ служби YKpai'Hlr:
ЧеКИ, П"ЦаТiжнi, роЗрахунковi та iншi розпорядчi документ}l за рахунками l,i}

ВВаЖаТИ ДiЙсними в разi наявностi на них одного перtцого i одttого др}.ого
пiдписiв:
- Право першого гtiдпису:
Кузьмi1-1ов Микола Миколайович - Безлюдiвський селипlний голова;

- l Iраrзо /lругого rli;lпису:
Ilожиласва Марина I]оло/tимирiвна l,о.llовний бухгаlrтер I}асиrrliвськоТ
се,II I..l It tIl oi' pa,ltr
liслеlзttоtза Ка,герина (_'сргiТвrtа в.о. 1,o.IlOBI-toг,cl бухl,а.|l1,ерil Jlизогу.бiвськоТ
ciltbcbKoT раztи
I}орошlиltова [оlriя АнлрiТв}Iа -- t,о.lttltзний бухгаllтер КоглярiвськоТ сiльСьК(lТ
Р3,,lи

заст,упник селищноI,о I,оJl()ви з пи.гаti ь
селищноТ раrrи.



6. Припинити дiяльнiсть КотлярiвськоТ сiльськоi РадИ 1кол СДрпоУ
21233853), Хорошiвськот селищноi ради (код едрпоу 04з96756),

ВасищiвСькоi селИщноТ радИ (код СЩрпоУ 0439б584), та ЛизогубiвськоТ

сiльськоТ ради (кол С/{РпоУ 04396621) шляхом реорганiзацiТ (прИеднання дО

БезлюдiвськоТ селищноI ради код е,Щ,РПОУ 04396555).

7. Припинити дiяльнiсть секретаря ради Котлярiвськоi сiльськот ради
Свiтличного Юрiя Сергiйовича (iдентифiкачiйний номер 2З50200895)

хорошiвського селищного голови Коваль олега Павловича

(iдентифiкацiйний номер З17 |1 05 196 )
Васищiвського селищного голови Щвойнiкова Сергiя Леонiдовича

(iдентифiкацiйний номер 2 l 8880095 1 )

Лизогубiвського сiльського голови KaHyHHiKoBy Олександру Миколаiвну

(iдентифiкацiйний номер 1928200907)

8. Утворити Комiсiю з реорганiзацiт Котлярiвськот сiльськот Ради
(лолаток 1),

ХорошiвськоТ селищноТ рали (додаток 2), ВасищiвськоТ селищноТ ради
(додаток 3), JIизогубiвськоТ сiльськоТ ради (додаток 4).

9. Призначити лiквiдатора для припинення дiяльнос,гi Котлярiвськот

сiльськот Ради Ворошилову Юлiю Днлрiiвну (iдентифiкацiйний номер

296З61 5 l 68);
ХорошrilзськоТ се.тlиlr(llоТ Ради I-аr:лденко Jlю,,lмила Лeotli,ltiBltll
(irtентифiкаrliйllий номер 249З7 16l2 l ),
ВасищiвськоТ селищноi ради - Пожида€ва Марина Вололимирiвна
(iдентифiкацiйний номер 30 165 1 1 848)
ЛизогубiвськоТ сiльськоТ ради Белевцова Катерина СергiIвна
(iдентифiкацiйних номер З28590З 863).

l0. KoMiciT з реорганiзацiТ забезпечити iнвентаризацiю документiв, tl.lo

були cTBoperli ( викорис,говув€Lлись) пiд час дiяльностi Котлярiвськоi ci.ltbcbKoT

ради, ХорошiвськоТ селищноi ради, ВасищiвськоТ селищноТ ради 1,а

ЛизогубiвськоТ сiльськоТ ради станом на кЗ1> грудня 2020 р, у порядкy,
передбаченому законолавством та передати iх Бе:злюдiвськiй селищнiй ралi.

ll. Всr,анови,ги TepMit,t д.ltя llреlt'яв;tення крсдиторських B1,I]\lol-,- 2 мiсяILi

з дати оtlрилюllненtlя даного рiшення.

12. Визначити MictleM приймання кредиторських вимог, а також мiсцем
проведення лiквiдацiйrrоТ процедури по Котлярiвськiй сiльськiй радi ByJl.

Мrру, буд. 1 с, Котляри, Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi, по

Хорошiвськiй селиutнiй ралi вул. Миру, бул. 33, смт Хорошеве, Харкiвського

району, XapKiBcbKoT областi, по Васищiвськiй селищнiй радi вул. Орсшкова.
буд. 49, смт Васиutсве, Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi, по



Лизогубiвськiй сiльськiй Радi вул. L{ентральна, буд. 90 с. J[изогубiвка,

Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi.

l З. Щоручити Безлюдiвському селищному головi не пiзнiше K3l )грУДня
2о2О РокУ, утворитИ iнвентарИзацiйнУ комiсiю з прийняття майна, ак,гивiв т,а

зобов'язань Кот,лярiвськоТ сiльськоТ ради, ХорошiвськоТ селищноi ради,
RасищiвськоТ селиrцноТ ради та Лизогубiвськоi сiльськоТ ради з переВiРКОЮ ТХ

фактичноТ наявностi i документального пiдтвердження станом на <31> грулня
2о2о року та забезпечити свосчасне та повItе прийнят,гя та отrрибуткування

зазначеного майна, активiв та зобов'янь Безлtодiвськот селишlною радою.

l4. Itrвеlrr,аризаrlirо IIрово/tиl,и у прису1,1lосr,i Maтcpiallbtto tзiJtlloBi,,taJlLtll4\

осiб Коr,лярiвськоТ ciltbcbKoT ради, ХороLшiвськоТ ссjlиlцltоТ ралlr,
ВасищiвськоТ селищноТ ради та JIизогубiвськоТ ci.llbcbKoT ради.

l5. Затвердити план заходiв з реорганiзацiТ КотлярiвськоТ сiльськОТ раДlt,
ХорошiвськоТ селищноТ ради, ВасищiвськоТ селищноТ ради та ЛизогубiвськсlТ

сiльськоТ рали (додаток 5).

l6. Забезпечи,ги прийом документiв, що були cTBopetri

(використовувались) пiд час дiяльностi КотлярiвськоТ сiльськоТ pal]ll,
ХорошiвськоТ селищноТ ради, ВасищiвськоТ селищноТ ради r,a ЛизогубiвськоТ
сiльськоТ ради згiдно aKTiB прийому-передачi, начальникам профiльrrих
вi;rдiлiв Безлrо;tiвськоТ сеJIиIltrlоТ рали,

|7. f{оручи,ги Токар I'.В. apxiBapiycy Без.llrодiвськоi сеjIиLцltоi' pa7,1rt,

прийняr,и та зберiгати apxiBHi документи згiдrrо вимог наказу MlilricTepcTBa
ЮстицiI УкраТни J\b 578/5 вiд 12.04.2012 року.

18. Контроль за виконанням даног залиш]аю:за coбoltl.

Безлюлiвський селишlний голо N4. Ky:]bMIIIoB
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