
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого  2020 року                                    с.Судилків                          № 1 

 
Про ліквідацію сільських 

виборчих комісій 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись статтею 110 Цивільного кодексу України, рішеннями Судилківської сільської ради 

від 28.12.2016 року №6 «Про реорганізацію Вовківецької сільської ради», від 28.12.2016 року 

№7 «Про реорганізацію Городищенської сільської ради», від 28.12.2016 року №8 «Про 

реорганізацію Новичівської сільської ради», від 28.12.2016 року №9 «Про реорганізацію 

Серединецької сільської ради», від 28.12.2016 року №10 «Про реорганізацію Хролинської 

сільської ради», сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити шляхом ліквідації юридичні особи: 

- Вовківецьку сільську виборчу комісію Шепетівського району Хмельницької  області 

(Хмельницька область, Шепетівський район, село Вовківці, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 29,  

код 34206171); 

- Городищенську сільську виборчу комісію Шепетівського району Хмельницької  

області (Хмельницька область, Шепетівський район, село Городище, ВУЛИЦЯ 

ПЯСКОРСЬКОГО, будинок 77, код 33715294); 

- Новичівську сільську виборчу комісію Шепетівського району Хмельницької  області  

(Хмельницька область, Шепетівський район, село Новичі, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 

будинок 1, код 34206234); 

- Серединецьку сільську виборчу комісію Шепетівського району Хмельницької  області 

(Хмельницька область, Шепетівський район, село Серединці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 

102, код 33715378); 

- Хролинську сільську виборчу комісію Шепетівського району Хмельницької  області 

(Хмельницька область, Шепетівський район, село Хролин, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 

40А, код 33715362). 

2. Утворити комісії по ліквідації сільських виборчих комісій ( далі ліквідаційні комісії ), 

місцезнаходження ліквідаційних комісій: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Судилків, 

вул. Героїв Майдану , 54, та затвердити їх персональний склад. (додатки 1-5). 

3. Голові ліквідаційних комісій у встановленому чинним законодавством України 

порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо ліквідації та державної реєстрації 

припинення діяльності юридичних осіб, в тому числі: 

3.1. В 3-х денний термін подати дане рішення для внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  - підприємців та громадських формувань; 

3.2. Повідомити в установленому чинним законодавством країни порядку про ліквідацію 

юридичних осіб; 

3.3. Провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань тощо. 



4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог  до юридичних осіб, що 

припиняються, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації 

сільських виборчих комісій. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова         Тетяна КОТИК 

 

  



 

Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради  

від 17.02.2020р. №1 

 

 

СКЛАД 

комісії по ліквідації Вовківецької сільської виборчої комісій Шепетівського району 

Хмельницької області  

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- 

 

сільський голова (місце реєстрації: 30430, 

Хмельницька область, Шепетівський район, _, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _), голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю,  головний бухгалтер 

сільської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _); 

 

Лавренюк Валентина Сергіївна - в.о. старости сіл Вовківці, Вовківчики 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _); 

 

 

Кушнірук Лілія Андріївна - голова Вовківецької сільської виборчої комісії 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _). 

 

 

 
  

 

Сільський голова          Тетяна КОТИК 

 

  



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради  

від 17.02.2020р. №1 

 

 

СКЛАД 

комісії по ліквідації Городищенської сільської виборчої комісій 

 Шепетівського району Хмельницької області  

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- 

 

сільський голова (місце реєстрації: 30430, 

Хмельницька область, Шепетівський район, _, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _), голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю,  головний бухгалтер 

сільської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _); 

 

Козіцький Микола Віталійович - в.о. старости сіл Городище, Красносілка, Пашуки  

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _); 

 

 

Вільбіцька Оксана Вікторівна - голова Городищенської сільської виборчої комісії 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _). 

 

 

 
  

 

Сільський голова          Тетяна КОТИК 

  



 

Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради  

від 17.02.2020р. №1 

 

 

СКЛАД 

комісії по ліквідації Новичівської сільської виборчої комісій  

Шепетівського району Хмельницької області  

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- 

 

сільський голова (місце реєстрації: 30430, 

Хмельницька область, Шепетівський район, _, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _), голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю,  головний бухгалтер 

сільської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _); 

 

Охрімець Людмила Анатоліївна - в.о. старости сіл Жолудки, Новичі, Поляна, 

Мальованка (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _); 

 

 

Колот  Тетяна Леонідівна - голова Новичівської сільської виборчої комісії 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _). 

 

 

 
  

 

Сільський голова          Тетяна КОТИК 

  



Додаток 4 

до рішення сесії сільської ради  

від 17.02.2020р. №1 

 

 

СКЛАД 

комісії по ліквідації Серединецької сільської виборчої комісій 

Шепетівського району Хмельницької області  

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- 

 

сільський голова (місце реєстрації: 30430, 

Хмельницька область, Шепетівський район, _, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _), голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності 

та контролю,  головний бухгалтер сільської ради 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _); 

 

Лисенко Валентина Миколаївна - в.о. старости сіл Серединці, Березне  (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _); 

 

 

Літвінчук Галина Митрофанівна - голова Серединецької сільської виборчої комісії 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _). 

 

 

 
  

 

Сільський голова          Тетяна КОТИК 

  



 

Додаток 5 

до рішення сесії сільської ради  

від 17.02.2020р. №1 

 

 

СКЛАД 

комісії по ліквідації Хролинської сільської виборчої комісій  

Шепетівського району Хмельницької області  

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- 

 

сільський голова (місце реєстрації: 30430, 

Хмельницька область, Шепетівський район, _, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _), голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю,  головний бухгалтер 

сільської ради (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _); 

 

Ковальчук Галина Василівна - в.о. старости сіл Хролин, Траулин, Велика 

Медведівка, Савичі, Купине (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _); 

 

 

Бабак Галина Андріївна - голова Хролинської сільської виборчої комісії 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _). 

 

 

 
  

 

Сільський голова          Тетяна КОТИК 

 


