
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
                               восьмої сесії сьомого скликання 
                                                (перше засідання) 

 
29 березня 2016 року                                                                                             № 55 
 
Про реформування друкованого засобу масової 
інформації та редакції, співзасновником яких є 
Пирятинська міська рада 
 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, частиною 3 статті 4, частиною 2 статті 12 Закону України „Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації“, статтями 8, 20, 21, 22 Закону України „Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні“, Цивільним та Господарським Кодексами 
України, наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
від 25.01.2016 № 34 „Про затвердження Порядку формування переліку 
друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають 
реформування на першому етапі“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.02.2016 за № 246/28376,  на підставі пропозиції трудового 
колективу редакції районної газети „Пирятинські вісті“ стосовно способу 
реформування, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової 
інформації - районної газети „Пирятинські вісті“ та редакції районної газети 
„Пирятинські вісті“ з перетворенням редакції членами її трудового колективу в 
суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови 
видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації. 

2.  Надіслати це рішення Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України для внесення до Зведеного переліку об’єктів 
реформування, Міністерству юстиції України та трудовому колективу редакції. 

3.  Укласти договір про зміну складу співзасновників та збереження 
назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення 
відповідно до вимог Закону України „Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації“ та вимог цивільного 



законодавства України у суб'єкт господарювання. 
4.  Виконання функцій комісії з перетворення редакції районної газети 

„Пирятинські вісті“ покласти на редактора Бондаренко О.І.  
5. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після 

включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, 
що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого відповідною 
постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року. 

6. Редактору районної газети „Пирятинські вісті“  Бондаренко О.І.: 
6.1.  Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової 

інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, 
затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України, або з             
1 січня 2017 року провести процедуру реорганізації шляхом перетворення 
редакції з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

6.2.  У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити 
державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її 
перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством 
порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 
відповідних записів. 

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 
місяці з дня прийняття цього рішення. 

6.3.  Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного 
реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про 
перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному 
Законом України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“. 

7.  Провідному спеціалісту з правових та гуманітарних питань відділу 
муніципальних послуг виконкому міської ради Кудрявцеву О.О. забезпечити 
оприлюднення рішення у районній газеті „Пирятинські вісті“ у місячний термін 
з дня його прийняття. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Пирятинської міської ради з питань з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                 О.РЯБОКОНЬ 
 


