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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ 
     сесії міської ради VІІІ скликання 

 
                        2022 року №       
м. Шепетівка         
 
Про припинення діяльності комунальної організації 
«Шепетівський районний будинок культури» 
шляхом ліквідації 
 
 Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105,       
110-111 Цивільного кодексу України, Закону України «Про культуру», постанов КМУ  від 
24.10.2012 р. № 984, від 12.11.1998 р. № 1775 та  ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада   
ВИРІШИЛА: 
1 Припинити діяльність юридичної особи шляхом ліквідації комунальної організації 
«Шепетівський районний будинок культури» (ЄДРПОУ 22986697), місцезнаходження: 
30405, Україна, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, 
будинок 47 . 
2.Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності згідно з додатком (далі  - 
ліквідаційна комісія). Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: вул. 
Героїв Небесної Сотні, 47, місто Шепетівка Хмельницької області, 30405. 
3.Ліквідаційній комісії: 
3.1.В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього 

рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про 
ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів. 

3.2.Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з ліквідацією    
       юридичної особи, відповідно до вимог чинного законодавства. 
4.  Встановити строк для заявлення вимог можливими кредиторами  – два місяці з дня 
внесення  до  ЄДРПОУ  рішення про   припинення діяльності Шепетівської центральної 
районної бібліотеки ім. Коцюбинського шляхом ліквідації. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова 
комісії Наталія СОБЧУК), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ  та начальника відділу культури  Світлану ДЖУС. 
 
 
 
Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 
 
 



 
Додаток  до 
рішення        сесії міської ради VIІІ 
скликання 
«___»_________2022  №  

 
 
 

СКЛАД 
ліквідаційної комісії з припинення діяльності комунальної організації 

«Шепетівський районний будинок культури» шляхом  ліквідації  
 (Код ЄДРПОУ 22986697) 

 
 

Голова  ліквідаційної комісії:  
Джус Світлана Миколаївна – начальник відділу культури  Шепетівської міської 

ради, ідентифікаційний номер 2489202989. 
 
Члени ліквідаційної комісії: 
 
Безкоровайна Галина Григорівна – заступник міського голови Шепетівської міської 

ради, ідентифікаційний номер 2525803001 
Смірнова Ольга Георгіївна – головний бухгалтер відділу культури  Шепетівської 

міської ради,  ідентифікаційний номер 2412202648. 
. 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


