
         

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

   Проект Р І Ш Е Н Н Я

                      2021 року                                                                                                   №___

Про внесення змін до рішення Воскресенської 
селищної ради №3 від 08.12.2020 року
«Про початок процедури реорганізації 
Грейгівської сільської ради 
та Михайло-Ларинської сільської ради
шляхом приєднання до 
Воскресенської селищної ради»

          Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні»,  підпунктів  4,  8,  9,  12 п.6-1 «Прикінцевих положень» Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно до  ст.  104,  105,  107 Цивільного
кодексу  України,  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бу-
хгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,ч.  4 ст.  31 Закону України
«Про  національний  архівний  фонд  та  архівні  установи»,  Порядку  подання
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від
28.02.2000  р.  №419,  п.  7  розділу  І  Положення  про  інвентаризацію  актів  та
зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014
р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу ХІV Правил організації діловодства та архівного зберіга-
ння документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юсти-
ції України від 18.06.2015 р. №1000/5, на підставі рішення Воскресенської селищ-
ної ради від 08 грудня 2020 р. №1 «Про визнання (початок) повноважень депутатів
Воскресенської селищної ради», в зв’язку з прийняттям рішення №1 від 13.07.2021
р. «Про дострокове припинення повноважень Воскресенського селищного голови
Шаповалова Олександра Михайловича», Воскресенська селищна рада

ВИРІШИЛА: 
             1. Внести зміни до рішення першої сесії Воскресенської селищної ради №3 
від 08 грудня 2020 року «Про початок процедури реорганізації Грейгівської сі-
льської ради та Михайло-Ларинської сільської ради шляхом приєднання до 
Воскресенської  селищної  ради»  шляхом викладення    підпункту 1) пункту 5.    в 
наступній редакції, а саме:



           «1) Голова комісії: Білозор Тетяна Петрівна секретар Воскресенської сели-
щної ради  

  2.  Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції,
депутатської діяльності, етики.(Голова комісії Микита МОТОРНИЙ).

Секретар селищної ради                                Тетяна БІЛОЗОР



АРКУШ    ПОГОДЖЕННЯ
До проекту рішення сесії селищної ради

«Про умови оплати праці секретаря Воскресенської селищної ради на 2021
рік»

Ім'я та прізвище Посада Підпис
Дата

Людмила МАНЖУЛА Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету

Юлія БЕЛЕВ’ЯТ Т.в.о. начальника фінансового 
відділу

Микита МОТОРНИЙ

Голова постійної комісії селищ-
ної ради з питань регуляторної 
політики, прав людини, закон-
ності, корупції, депутатської 
діяльності, етики

Наталія ЧЕРНЕНКО Начальний відділу - 
головний бухгалтер
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