
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
                               першої сесії сьомого скликання 

                                                         

11 листопада 2015 року                                                                                             № 7     №       
 

Про припинення діяльності  

Олександрівської сільської 

ради та її виконавчого органу 

 

Відповідно до статті 140, 143 Конституції України, статей 25, 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про 

добровільне об’єднання територіальних громад“, керуючись статтями 104,107 

Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 

керуючись рішенням тридцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

шостого скликання від 13 серпня 2015 року   „Про утворення Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади Пирятинського району Полтавської 

області та призначення перших місцевих виборів депутатів Пирятинської 

міської ради та Пирятинського міського голови“, з метою подальшого 

вирішення організаційних питань щодо припинення діяльності 

Олександрівської сільської ради та її виконавчого органу шляхом приєднання 

до Пирятинської міської ради міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність Олександрівської сільської ради Пирятинського 

району Полтавської області та її виконавчого органу шляхом приєднання до 

Пирятинської міської ради. 

2. Утворити комісію з припинення юридичної особи бюджетної 

установи - органу місцевого самоврядування Олександрівської сільської ради 

(далі - Комісія) та затвердити її склад (додаток 1). 

3. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії  переходять  

повноваження щодо   управління справами  бюджетної установи - органу 

місцевого самоврядування Олександрівська сільська рада, в тому числі право 

підпису від її  імені фінансових та інших  документів, яке надається голові 

Комісії Клітко Н.В. (перший підпис) та бухгалтеру Комісії Свидинюк М.О. 

(другий підпис). 

4. До звільнення в установленому порядку із  бюджетної установи- 

органу місцевого самоврядування Олександрівської сільської ради їх 

працівники продовжують виконувати свої службові обов’язки відповідно до 



посадових інструкцій та зобов’язані дотримуватися Правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

5. Затвердити  план заходів щодо припинення діяльності бюджетної 

установи-органу  місцевого самоврядування Олександрівська сільська рада 

(далі -  План заходів) (додаток 2). 

6. Секретарю Пирятинської міської ради забезпечити  оприлюднення 

цього рішення на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради та в районній 

газеті „Пирятинські вісті“. 

7. Рішення набирає чинності з дня його  прийняття. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення першої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

11.11.2015 № 7 

      

СКЛАД  

з припинення юридичної особи бюджетної установи - органу місцевого 

самоврядування Олександрівської сільської ради 

 

Клітко  

Ніна Вікторівна 
- виконуючий обов’язки 

старости, голова 

Комісії  

паспорт серія КН 

 № 499751, виданий 

Пирятинським РВ 

УМВС України в 

Полтавській області 

24.11.1997 року; 

ідентифікаційний 

номер 2350209424  

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконкому, 

заступник голови 

Комісії 

ідентифікаційний 

номер 2264207812 

Свидинюк  

Марина 

Олександрівна  

- бухгалтер Комісії, 

секретар Комісії 

ідентифікаційний 

номер 3201612409 

    

  Члени комісії:  

    

Гоголь 

Тетяна Вікторівна 
- бухгалтер відділу 

фінансів та обліку 

виконкому 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 2519208749 

    

Кудрявцев 

Олександр 

Олександрович 

- повідний спеціаліст з 

правових та 

гуманітарних питань 

відділу муніципальних 

послуг та правових 

питань виконкому 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 2916406793 

    



Корчемна  

Наталія Іванівна  

- спеціаліст з питань 

землеустрою 

Олександрівської 

сільської ради п’ятого 

скликання 

ідентифікаційний 

номер2789304505 

    

Кочур 

Лариса Василівна 

- керуючий справами 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 2710813302 

    

Продан 

Олена Юріївна 
- бухгалтер відділу 

фінансів та обліку 

виконкому 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 2763812440 

    

Стадник 

Євгеній Васильович 
- начальник відділу з 

земельних та 

екологічних питань 

виконкому  

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 3325819710 

    

Цюра  

Ірина Олексіївна  
 начальник відділу 

фінансів та обліку 

виконкому 

Пирятинської міської 

ради  

ідентифікаційний 

номер 2841010869 

    

Шевченко  

Олена 

Володимирівна 

- спеціаліст І категорії 

відділу фінансів та 

обліку виконкому 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер 2286414483 

 

  

 

Секретар ради  Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   2 

до рішення першої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

11.11.2015 № 7 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо припинення діяльності бюджетної установи-органу місцевого 

самоврядування Олександрівської сільської ради шляхом приєднання до 

Пирятинської міської ради  

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальний 

виконавець  

Термін 

виконання 

1 Подача повідомлення  

про припинення діяльності 

бюджетної установи-органу 

місцевого самоврядування 

Олександрівської сільської 

ради шляхом приєднання 

державному реєстратору для 

внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру, 

публікація оголошення про 

припинення діяльності  

Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

До 13.11.2015 

2 Проведення інвентаризації та 

передачі товарно-матеріальних 

цінностей 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

Цюра І.О. 

До 30.11.2015 

3 Складання переліку 

підприємтсв, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління 

Олександрівської сільської 

ради  

Клітко Н.В. 

 

До 30.11.2015 

4 Задоволення вимог кредиторів Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

До 18.12.2015 

5 Стягнення заборгованості з 

кредиторів 

Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

До 18.12.2015 

6 Ознайомлення працівників 

Олександівської сільської ради 

щодо рішення першої сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання  

Клітко Н.В. 

 

До 13.11.2015  



7 Складання проміжного балансу Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

Цюра І.О. 

До 30.11.2015 

8 Провести звільнення 

працівників Олександрівської 

сільської ради відповідно до 

вимог чинного законодавства  

Клітко Н.В. 

 

До 11.01.2016 

9 Направлення повідомлень 

ПФУ, ФСУ з ТВП, ФСС 

НВВПЗ, ФСС ВБ про 

проведення перевірок для 

отримання довідок про 

відсутність заборгованості та 

зняття з обліку у зв’язку з 

припиненням діяльності 

бюджетної установи-органу 

місцевого самоврядування 

Олександрівської сільської 

ради 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

 

До 25.12.2015 

10 Складання та затвердження 

остаточного балансу та 

передавального акту 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

До 11.01.2016 

11 Здача документів до архіву 

Пирятинської 

райдержадміністрації  

Клітко Н.В. 

 

До 31.12.2015 

12 Надання пакету документів 

державному реєстратору для 

внесення запису до Єдиного 

державного реєстру про 

припинення бюджетної 

установи-органу місцевого 

самоврядування 

Олександрівської сільської 

ради шляхом приєднання до 

Пирятинської міської ради   

Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

До 11.01.2016 

 

 

 

 

Секретар ради        Т.Г.Чайка 


