
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

        від 11 листопада 2021 року                 м.Стрий                               № 683

Про припинення шляхом ліквідації  
відділу молоді та спорту Стрийської
міської ради

 Беручи до уваги рішення II сесії VIII демократичного скликання від  03 
грудня 2020 р. №5 «Про внесення змін до структури апарату Стрийської міської 
ради та її виконавчих органів», відповідно до якого створено Управління 
культури, молоді та спорту, керуючись ст.25  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Стрийська міська  рада  вирішила:  

1. Припинити діяльність відділу молоді та спорту Стрийської міської ради 
(Код ЄДРПОУ 02930246), адреса: вулиця Шевченка, 71, місто Стрий, 
Стрийського району, Львівської області, шляхом ліквідації.

 
2.  Створити комісію з ліквідації  відділу молоді та спорту Стрийської міської 
ради, згідно додатку 1.

3. Затвердити план заходів з ліквідації  відділу молоді та спорту Стрийської 
міської ради, згідно додатку 2. 

4. Голові комісії з ліквідації забезпечити своєчасне здійснення заходів, 
передбачених планом  та  про результати проведеної роботи інформувати 
Стрийську міську раду.     

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію  з 
питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту Василів Т.Б. та заступника 
міського голови Грех Х.Я.

Міський голова                                                               Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                               Додаток 1
                                                                               до рішення XIV сесії

                                                                               VIII демократичного 
скликання

                                                                                Від 11 листопада 2021 р. 
№683 

Склад комісії 
з припинення шляхом ліквідації

юридичної особи відділу молоді та спорту Стрийської міської ради

Голова комісії:

Лесишин Оксана Миколаївна -    начальник відділу молодіжної політики 
Управління культури, молоді та спорту 
(ідент.код ….);

Член комісії:

Каліцун Руслан Володимирович – начальник відділу фізичної культури та 
спорту Управління культури, молоді та спорту   
(ідент.код ……);

 Петрівська Надія Олегівна -  головний спеціаліст відділу молодіжної 
політики Управління культури, молоді та 
спорту
 ( ідент.код …..).

Секретар міської ради                                                   Мар'ян  Берник



   Додаток 2
                                                                               до рішення XIV сесії
                                                                               VIII демократичного скликання
                                                                                Від 11 листопада 2021 р. № 683

План заходів з ліквідації 
відділу молоді та спорту Стрийської міської ради 

з/п Заходи Термін Виконавець

1 Подати документи, визначені Законом 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» до 
державного реєстратора для внесення 
запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 
про припинення юридичної особи, 
шляхом ліквідації.

Листопад Голова 
комісії з 
ліквідації

2 Проведення інвентаризації всього майна  
відділу молоді та спорту Стрийської 
міської ради.

З моменту утворення 
комісії з 
інвентаризації  до 
складання 
передавального акту

Комісія

3 Складання ліквідаційних актів. Після проведення 
інвентаризації

Комісія

4 Передача документів  Управлінню 
культури, молоді та спорту (документації, 
яка має значення в подальшій роботі 
Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради).

Під час складання 
передавального акту

Комісія

5 Подання звіту про закінчення заходів з 
припинення шляхом ліквідації юридичної 
особи  відділу молоді та спорту 
Стрийської міської ради.

Після державної 
реєстрації

Голова 
комісії з 
ліквідації

Секретар міської ради                                             Мар'ян Берник   


