
ПОПАСНЯНСЪКА РАЙОННА ДЕРЖАВIIА АДNIIНIС ТРАЦIЯ
лугАнсько[ оБJIАстr

IIОIIАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВIЙСЬКОВО_ЦИI}IЛЬНА
АдNIIшстрАцIя лугАнсько[ овлдстr

РОЗПОРЯДЖЕНЕЯ

**оь##ХХ#Ж.#Н""r#::ЖНrff lX}'ili*o",.,,
Н qu{&ag eQeof. м. попасна .пlь !/эг
Про внесепня змiн до структури
rrоплсн*пькоi раЁоппоi
державноi адмiнiстрацiТ

КеруючИсь статтЯми 5, 9, 47 ЗаконУ УкраiнИ оПрО мiсцевi лерlкавrriалмiнiстРацii>, статтямИ 89, 90, l04, 105, 1rо_trz-Цrвiлuногокодексу YKpaiHlt,законом Украiни kllpo держitвну реестрацiю юридиtIних бgifii,фiзичних о,сiб -пiдприемцiВ та громадських формувань>, постановами Ka(5iHeTy МiнilэтрiвУкраi'нИ вiД 12.03.2005 Ng пý uПрО упорядкуваннrI структури ilпatpaTy
центрtLлъниХ органiВ виконавчоi влади, ix 

-терlл,горiальних,- 
пilЪоздiлiв' тамiсцевих держ€lвнlD( аДМiнiстрацiй>, вiд 18,a4.20i2 JФ бOб кПро затвердженflя

рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв обласнrэi, Киiвсько,i тасевастопольськоi Micbkoi, раионноi, раtонньi в мм. Киевi та Севасто,пол:i
державних адмiнiстрацiй),
зобов'язую:

l. Перейменувати з 2|,а7.2а20 року структурний пiд,роздiл районноiДеРЖtlВНОi аДМiНiСТРаЦii - ЮРИдичну особу: вiддiл nynuryp", плолодi ,Ъ .r,орr.,,.Попаснянськоi 
_ 
р_айонноi державноi адмiнiстрацii Луганськrэт областi (KolIедрпоУ 02227l'56) у вiцдiл кулътури, молодi, спортУ та освiти Попаснянс,ькоi

районноi державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi 1пол сдрпоу 02227156),
Скорочене найменув€lннrl - вiддiл КМСО.

2, ВiДДiЛ.У КУЛЬТУРИ, МОлодi та спорту Попасrrянськоi райотrно_iдержавноi адмiнiстрацii Луганськоi областi (Едуард ГДВРДttIЕНКО) BHecTItзмirи до ПоложенIш про вiддiл, подати йогь на затвердження та держz}вн)r
ре€страцiю в устttновленому порядку; внести змiни до'посадOвих iнструlсцiй
керiвника i працiвникiв вiддiлу з ypaxyBaHHrIM змiн у виконуваних функцiях Tar
затвердити ik в установленому порядку.

з. ПриштШrги з 01.10.2020 року шJUIхом лiквiдацii кlридичну ос,обувiддiл освiти Попаснянськоi раЛонноi державноi адмiнiстр;щii Луганськоi
областi (кол С.ЩРПоУ 21S29079'
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4. ВСТаНОВИТИ ДВОМiСяЧний строк з дати публiкацii оголошенняt
припиненIrя юридичноi особи, зазначеноi у гrунктi 3 цъого ро.]порядженняt,
зtlявлення кред}rгорами cBoix вимог вiдповiдно до чинного закOнодавства.

5, Поклаg:и функцii голови KoMicii з припинешU{ юрIцичноi осrlби -вiддiлУ освiтИ ПопаснЯнськоi.райоgуОi державноI алмiнiстрацii Луганськоi
99l*::i . _В РеЗУЛЪТатi лiквiдацii, на ХАНДТОВД м"-""' Йi*опuиовича (ксlд2960918459), заступника голови_районноТ держilвноi адмiнiстр:tцii, встаrrов]двш:и
строк припинення - до 0I. 1 0.2020.

6, Уповноважити голову KoMicii з припинення юридlтчноi ОrСобиXAFIATOBA МиКолу МиКолайовиЧа, заступника голови раЁiонноi держiлвнtriадмiнiстрацii, представляти iнтереси вiддiлу освiти ПопаЪrrянськоi районнrri
державнОi адмiнiстрацii Луганськоi областi та вчиIuIти Bci необхiднi юр^идичнi й
процесуilJlьнi дii щодо державноi реестрацiт припиненнrI.

7. Головi KoMicii з припиненнlI юридичноi особи хдI{дтоВУ Мlлко-lIi
забезпечити:

l) наданнrI наступного робочого дня з дати виданюI Iього
розпоряДженнrI_проектУ розпоряДженюI щодо створеншI KoMi,cii з припинення
юридшшоi особи в результатi лiквiдацii;

2) поданIilI у встанОвленому чинним законодавством порядку протягом
трьох робочих днiв державному ре€стратору докуtиентiв, необхiдних для
внесенюI до Сдиного державного ресстру юридртчних осiб i фiзичних rэсiб-
ПiДПРИСМЦiВ ЗаГlИСУ ПРо прийняття рiшення щодо припиненrо Ъiддiпу освiти
попасrrянськоi районноi держ€lвноi адмiнiстрацii Луганс_ькоi обласr:i в
результатi лiквiдацii;

3) лiквiдацiю цекгралiзованоi бухгалтерii вiддiлу освiти, гl]упи
централiзов€lногО господаРськогО обслуговуван}ш закладiв оlэвiти район}' та
вжиття пов'язаllих з цим органiзацiйно-правових заходiв ;

4) проведеннlI iнвеrrгарИзацii майна, що знаходиться в опер€IтивIIому
управлiннi на балансi вiддiлу освiти Попаснянськоi райсlнноi державноi
адмiнiстрацii Луганськоi областi, в TepMiH до 01.08.2020 року;

5) подання на затвердженIil промiжного лiквiдuцiиrЬiо балансу вiддiлу
освiти Попаснянськоi районнот державноI адмiнiстрацii Лугаlrськоi областi i:з
з€}значенюIм вiдомостей про скJIад майна, перелiку .rред'"rлеЕlих кредито[}ами
вимог, результатiв iх розгляду в TepMiH до 05,08.2020 ро*у,

6) поданшI комунtLльними установами, якi пiдпорядкOвilнi головномy
розпоряДникУ бюдкетних коштiв вiддiлу освiти ПопасняlrськоI районноi
держilвноi адмiнiстрацii Луганськоi областi та знаходяться на самоiтiйнrому
баЛаНСi, ЛiКВiДаЦiйНИХ балансiв для подЕrльшого складанrul консолiдо"u,.о.i,
лiквiдацiйного балансУ в TepпtiH до 01.08.2020 року;

7) подslннrl на зffвердження головi рйонноi держzlвноi адмiнiстtrlацii
лiквiдацiйного балансу, консолiдов€tного лiквiдацiйногъ бадансу голов]]ого

про
дJIя
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розпоряДника бюджетниХ коштiВ вiддiлУ освiти Попаснянськоi районноiдержЕlвноi адмiнiстрацii Луганськоi областi в TepMiH до 25.08.2020року;
8) здiйснення заходiв Щодо пiдготовки akTiB приймання-передачi майна,яке знаходиться В оперiIтивному управлiннi на балансi вцдiлу оrэвiти

попасrrянськоi районноi державноi адмiнiстрацii Лугансr,коi областi та
органiз ацiйно-розпорядчоi докумеrпафi;

9) зняття IUIанових покitзникiв з BlшoH€lHшI бюджету :|.020 року, здача
ЛiКВiДаЦiЙНОГО Та консолiдованого лiквiдацiйного балансу ,b.u*p*r" pax5,HKiB
в органах казначейства та установах банкiв;

l0) викJIюченгUI вiддiлУ освiти Попаснянськоi районноi' держевноi
адмiнiстрацii Луганськоi областi з мережi головних розпорядникiв рuйо"rо.обюджgry та реестру бюджетних уст€tнов ;

11) здiйсненFUl Bcix iнших органiзацiйно_правових заходliв, пов'язаних з
припиненняМ юридичноi особИ вiддiлУ освiти Попасняrtськоi рйонноi
державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi вiдповiдно до вимог законодавства;

12) пiсля закiнчеrшrя процедури припиненIUI - зверненшI до держztв'ого
ре€стратора щодо trроведешrя державноi реестрацii припинlэння юридичноi
особи в результатi лiквiдацii в терйiн до 01. io.zoio рооу.

7. Попередити про:
l) наступне звiльненшI на пiдставi

Закону УкраТни кПро держtlвну службу>:
гryнкту 1 частини першоi cTaTT,i 87

доIщоВУ МариНу, начаJIЬника вiддiлУ освiти Попасrutнськоi районноi
державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi;

2) змiну iстотних умов державноТ служби вiдповiдно до cTaTTi 43 Заriону
Украiни кПро держ.}вну службу>:

гАврАrшнкА Едуарда, начальника вiддiлу культури, ллолодi та спOртУ
попаснянськоi районноi державнот адмiнiстрацii Лугаr.u*ьi об.пастi.

8. Вiддiлу управлiння персонzlJIом та ко}Iтролю iшарату райоlrноi
державноi адмiнiстрацii (Люлмила ЯРоСЛАвцЕвА) в устаноI}леному чинним
з€жонодавствоМ порядкУ здiйсни:ги заходи щодо попереджеIttUI прафвникiв
структуРних пiдрОздiлiв, зазначених у пунктi 7 цъого розпорядж:еннrI.

9. Головi KoMicii з припиненшI юридичноi особи хдндтоВУ Миколi
вжити заходiв щодо попеведжешlя пво наступне звiльнення державних
службовцiВ вiддiлУ освiтИ Попаснянськоi райоЙноi державнот адмiнiстр,ацii
Луганськоi областi на пiдставi _пункту 1 частини першоi cTaTTi 87 Зак,ону
{*гgrоu кПрО державнУ службу>>, працiвникiв чентралiзованоi бухгалт.ерiТ
вiддliлУ освiти, групИ централiзованоtЮ господаРського об.пу.ову"а""о за*п,е!i"
освiти району на пiдставi гlункту l статгi 40 кЗпГ{ Украiни.

10. Начальнику вiддiлу культури, молодi та спорту Попасrrянсlькоi
районноi держ€lвноi адмiнiстрацii Луганськоi областi гАврАIrЕнку Едуарду
ВЖИТИ ЗаХОДiВ ЩОДО ПопередженIuI працiвникiв цього пiдроздiлу про ,rii"i,
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iстотних умов держ€lвноi служби вiдповjдно до пункгу 1 частлши першоi cTaTTi43 Закону Украй <Про дБ;;;"у службу>.

11' Установрrги, що вiддiл освiти Попасrrянськоi районноi держzвноiЩМiНiСтРацii Луганськоi ;a;аiri -,ц;;;;;у. 
виконува'и функцii тапoBHoBzDKeHIUL визначеНi ПолоЖенIшМ .rро 

"Ц!tл оо-r*Ърii.rО здйсн,энншзаходiв з його припинешш.

12, Коrrгроль за виконаннrIм цього розпорядженнrI з€lJ'ишt€lю за собою.

Голов а райдержалмiнiстрацii -керlвник районноi вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрацii

Роман I}ЛАСЕнко)


