
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
                               восьмої сесії сьомого скликання 

                                                (третє засідання) 

 

 

12 квітня 2016 року                                                                                             №  98     №       
 

Про припинення комунального 

підприємства „Пирятинський  

муніципальний духовий 

оркестр „Удай“  

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, рішень п’ятої сесії Пирятинської міської ради п’ятого скликання від 

18.07.2006 „Про затвердження Статуту Пирятинського міського духового 

оркестру „Удай“, вісімнадцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

п’ятого скликання від 24.05.2007 „Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради від 18 липня 2006 року“, з метою подальшого 

вирішення організаційних питань щодо припинення діяльності комунального 

підприємства „Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Припинити комунального підприємства „Пирятинський муніципальний 

духовий оркестр „Удай“ (код ЄДРПОУ 34699059) в результаті його ліквідації. 

2.  Утворити комісію з припинення юридичної особи комунального 

підприємства „Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“ (далі - 

Ліквідаційна комісія) та затвердити її склад (додаток 1). 

3. З дня набрання чинності цього рішення до Ліквідаційної комісії  

переходять повноваження щодо управління справами комунального 

підприємства „Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“, в тому 

числі право підпису від її  імені фінансових та інших  документів, яке надається 

голові Ліквідаційної комісії Прокопенко Л.В. (перший підпис) та бухгалтеру 

Ліквідаційної комісії Шевченко О.В. (другий підпис). 

4. До звільнення в установленому порядку із комунального підприємства 

його 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 комунального підприємства 

„Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“ в результаті його 

ліквідації (далі -  План заходів) (додаток 2). 

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

оприлюднення цього рішення на офіційних веб-сайтах Пирятинської міської 

ради та в районній газеті „Пирятинські вісті“. 

7.  Рішення набирає чинності з дня його  прийняття. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

(Кривобок В.І.) 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Додаток 1                                                                                            

                                                                                       до рішення восьмої сесії     

                                                                                       Пирятинської міської ради 

                                                                                       сьомого скликання 

                                                                                       (третє засідання) 

                                                                                       12 квітня 2016 року № 98 

      

СКЛАД ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

з припинення шляхом ліквідації юридичної особи - комунального 

підприємства „Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“ 

 

Прокопенко  

Лідія Василівна 

- Голова Ліквідаційної 

комісії  

паспорт ***, 

ідентифікаційний 

номер ***  

  Члени Ліквідаційної 

комісії: 

 

    

Шикеринець 

Ігор Станіславович 
- заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконкому, 

заступник голови Комісії 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Кучерявенко  

Юлія Володимирівна  
- бухгалтер Комісії, 

секретар Комісії 

ідентифікаційний 

номер ***   

    

Гоголь 

Тетяна Вікторівна 
- бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку 

та звітності 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 *** 

    

Кочур 

Лариса Василівна 
- керуючий справами 

Пирятинської міської 

ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    



Тараненко 

Любов Миколаївна 

- Провідний спеціаліст з 

економічних питань  

відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

ідентифікаційний 

номер *** 

    

Цюра  

Ірина Олексіївна  
 начальник відділу 

бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому 

Пирятинської міської 

ради  

ідентифікаційний 

номер *** 

 

  

 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Додаток   2 

                                                                                           до рішення восьмої сесії  

                                                                                           Пирятинської міської ради    

                                                                                           сьомого скликання  

         (третє засідання) 

                                                                                           12 квітня 2016 року № 98 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо припинення шляхом ліквідації юридичної особи - комунального 

підприємства „Пирятинський муніципальний духовий оркестр „Удай“ 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальний 

виконавець  

Термін 

виконання 

1 Подача повідомлення  

про припинення комунального 

підприємства „Пирятинський 

муніципальний духовий оркестр 

„Удай“ 

державному реєстратору для 

внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру, 

публікація оголошення про 

припинення   

Кудрявцев О.О. Із 01.04.2016 по  

30.04.2016 

2 Проведення інвентаризації та 

передачі товарно-матеріальних 

цінностей 

Прокопенко Л.В.  

Кучерявенко Ю.В. 

 

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 

3 Задоволення заявлення 

кредиторами своїх вимог 

відповідно до ст. 105 

Цивільного кодексу України 

Кудрявцев О.О. 

Кучерявенко Ю.В. 

4 Стягнення заборгованості з 

кредиторів 

Кудрявцев О.О. 

Кучерявенко Ю.В. 

5 Ознайомлення працівників  

КП „Пирятинський 

муніципальний духовий 

оркестр „Удай“ щодо рішення 

восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання  

Кудрявцев О.О. 

 

6 Складання проміжного балансу Прокопенко Л.В. 

Кучерявенко Ю.В. 

7 Провести звільнення 

працівників КП „Пирятинський 

Прокопенко Л.В. 



муніципальний духовий 

оркестр „Удай“ відповідно до 

вимог чинного законодавства  

державного 

реєстру щодо 

прийняття 

рішення 

учасників 

юридичної особи 

про припинення 

юридичної особи 

– комунального 

підприємства 

„Пирятинський 

муніципальний 

духовий оркестр 

„Удай“ 

(код ЄДРПОУ 

34699059) 

 

8 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   

КП „Пирятинський 

муніципальний духовий 

оркестр „Удай“ 

Кучерявенко Ю.В. 

9 Складання та затвердження 

остаточного балансу та 

передавального акту 

Прокопенко Л.В. 

Кучерявенко Ю.В.  

10 Здача документів до архіву 

Пирятинської 

райдержадміністрації  

Прокопенко Л.В. 

Кучерявенко Ю.В. 

11 Надання пакету документів 

державному реєстратору для 

внесення запису до Єдиного 

державного реєстру про 

припинення комунального 

підприємства „Землеустрій“ 

шляхом ліквідації   

Кудрявцев О.О. 

 

 

 

 

Секретар міської  ради        Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 


