
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
                               другої сесії сьомого скликання 

                                                         

11 грудня 2015 року                                                                                             № 20     №       
 

 

Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 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“, розглянувши повідомлення  

Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Пирятинського районного управління юстиції Полтавської області              

Андреєнко І.П. від 26.11.2015 вихідний № 02.4-05/262 „Про залишення 

документів без розгляду“, з метою усунення зауважень Державного реєстратора 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Пирятинського районного 

управління юстиції, зазначених у вказаному повідомленні, та подальшого 

вирішення організаційних питань щодо припинення Олександрівської сільської 

ради та виконавчого комітету Олександрівської сільської ради в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Пирятинської міської ради та виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 7 „Про припинення 

діяльності Олександрівської сільської ради та її виконавчого органу“, виклавши 

його в наступній редакції: 

  „1. Припинити Олександрівську сільську раду в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до Пирятинської міської ради.  



          Припинити виконавчий комітет Олександрівської сільської ради в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради.“ 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 7 „Про припинення 

діяльності Олександрівської сільської ради та її виконавчого органу“, виклавши 

його в наступній редакції: 

„2. Утворити комісії з припинення (реорганізації) юридичних осіб 

бюджетних установ – органів місцевого самоврядування Олександрівської 

сільської ради  та виконавчого комітету Олександрівської сільської ради і 

затвердити їх персональний склад: 

  

Клітко  

Ніна Вікторівна 

- виконуючий обов’язки 

старости, голова Комісії  

паспорт  

***, виданий 

Пирятинським РВ 

УМВС України в 

Полтавській області 

*** року; 

ідентифікаційний 

номер *** 

   

Члени комісії: 

 

  

Шикеринець 

Ігор Станіславович 
- заступник міського голови з 

питань діяльності 

виконкому, заступник 

голови Комісії 

 

ідентифікаційний 

номер *** 

Свидинюк  

Марина 

Олександрівна  

- бухгалтер Комісії, секретар 

Комісії 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Гоголь 

Тетяна Вікторівна 
- бухгалтер відділу фінансів 

та обліку виконкому 

Пирятинської міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Кудрявцев 

Олександр 

Олександрович 

- провідний спеціаліст з 

правових та гуманітарних 

питань відділу 

муніципальних послуг та 

правових питань 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

ідентифікаційний 

номер *** 

Корчемна  - спеціаліст з питань ідентифікаційний 



Наталія Іванівна  землеустрою 

Олександрівської сільської 

ради п’ятого скликання 

номер *** 

    

Кочур 

Лариса Василівна 
- керуючий справами 

Пирятинської міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Продан 

Олена Юріївна 
- бухгалтер відділу фінансів 

та обліку виконкому 

Пирятинської міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Стадник 

Євгеній Васильович 
- начальник відділу з 

земельних та екологічних 

питань виконкому  

Пирятинської міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Цюра  

Ірина Олексіївна  
 начальник відділу фінансів 

та обліку виконкому 

Пирятинської міської ради  

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Шевченко  

Олена 

Володимирівна 

- спеціаліст І категорії 

відділу фінансів та обліку 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

 

.“ 

    

              Комісія працює за адресою:  вул. Центральна, 6, с. Олександрівка, 

Пирятинський район, Полтавська область, поштовий індекс 37005. 

3. Внести зміни до пункту 5 рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 7 „Про припинення 

діяльності Олександрівської сільської ради та її виконавчого органу“, виклавши 

його в наступній редакції: 

„3. Затвердити  план заходів щодо припинення (реорганізації) юридичних 

осіб бюджетних установ – органів місцевого самоврядування Олександрівської 

сільської ради  та виконавчого комітету Олександрівської сільської ради (далі – 

План заходів): 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальний 

виконавець  

Термін 

виконання 

1 Направлення рішення  про 

припинення діяльності 

бюджетної установи-органу 

місцевого самоврядування 

Олександрівської сільської 

ради та її виконавчого органу 

Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

Із 13.11.2015     

по 15.12.2015 



шляхом приєднання до 

Пирятинської міської ради  

державному реєстратору для 

внесення до Єдиного  

державного реєстру запису про 

рішення засновників  

(учасників) юридичної особи 

або уповноваженим ними 

органом щодо припинення 

юридичної особи  

2 Проведення інвентаризації та 

передачі товарно-матеріальних 

цінностей 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

Цюра І.О. 

Впродовж  двох 

місяців після дня 

оприлюднення 

на  офіційному   

веб-сайті 

центрального   

органу   

виконавчої  

влади,  що  

реалізує  

державну 

політику  у  

сфері державної 

реєстрації 

юридичних осіб 

та фізичних  осіб  

-  підприємців 

про  внесення  

запису  до  

Єдиного 

державного  

реєстру  щодо  

прийняття 

рішення 

засновників 

(учасників) 

юридичної особи 

про припинення 

(реорганізації) 

юридичних осіб 

бюджетних 

установ – 

органів 

місцевого 

3 Складання переліку 

підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління 

Олександрівської сільської 

ради  

Клітко Н.В. 

 

4 Задоволення вимог кредиторів Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

5 Стягнення заборгованості з 

кредиторів 

Клітко Н.В. 

Кудрявцев О.О. 

6 Ознайомлення працівників 

Олександівської сільської ради 

щодо рішення першої сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання  

Клітко Н.В. 

 

7 Складання проміжного балансу Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

Цюра І.О. 

8 Провести звільнення 

працівників Олександрівської 

сільської ради відповідно до 

вимог чинного законодавства  

Клітко Н.В. 

 

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 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

 



місцевого самоврядування 

Олександрівської сільської 

ради 

самоврядування 

Олександрів-

ської сільської 

ради  та 

виконавчого 

комітету 

Олександрів-

ської сільської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.“ 

10 Складання та затвердження  

остаточного балансу та 

передавального акту 

Клітко Н.В. 

Свидинюк М.О. 

11 Здача документів до архіву 

Пирятинської 

райдержадміністрації  

Клітко Н.В. 

 

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. 

 

            4. Інші пункти рішення першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 7 „Про припинення діяльності 

Олександрівської сільської ради та її виконавчого органу“ залишити без змін. 

5. Секретарю Пирятинської міської ради Чайці Т.Г. забезпечити  

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті територіальної громади 

Пирятинської міської ради. 

6.   Рішення набирає чинності з дня його  прийняття. 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ  

 

 


