
 
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
другої сесії восьмого скликання 

 
 
11 грудня 2020 року № 47 
 
 
Про припинення Дейманівської сільської ради та її виконавчого комітету 
 

Відповідно до статей 140, 143 Конституції України, статей 25, 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій“, керуючись статтями 104, 107 Цивільного кодексу 
України, статті 59 Господарського кодексу України, Закону України „Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань“, з метою подальшого вирішення організаційних 
питань щодо припинення Дейманівської сільської ради та її виконавчого 
комітету шляхом приєднання до Пирятинської міської ради Лубенського 
району Полтавської області, враховуючи висновки та рекомендації постійних 
комісій, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Припинити юридичну особу – Дейманівську сільську раду Лубенського 

району Полтавської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до  
Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Припинити юридичну особу – виконавчий комітет Дейманівської 
сільської ради Лубенського району Полтавської області в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до виконавчого комітету Пирятинської 
міської ради Лубенського району Полтавської області. 

2. Утворити комісію з інвентаризації майна юридичних осіб (органів 
місцевого самоврядування) Дейманівської сільської ради Лубенського району 
Полтавської області та виконавчого комітету Дейманівської сільської ради 
Лубенського району Полтавської області, затвердивши її персональний склад: 
 
Мельниченко 
Михайло 
Володимирович 

заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, голова комісії 



Семененко 
Юрій 
Михайлович 

староста села Дейманівка, заступник голови комісії 
  
 

Бойко  
Наталія  
Миколаївна 

головний бухгалтер Дейманівської сільської ради, 
секретар комісії 

Тимченко Людмила 
Миколаївна 

спеціаліст 2-ї категорії землевпорядник 
Дейманівської сільської ради 

  Соловйов 
Руслан Юрійович 

начальник юридичного  відділу виконкому міської 
ради 

Цюра Ірина Олексіївна начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 

Стадник Євгеній 
Васильович 

начальник відділу із земельних та екологічних 
питань виконкому міської ради 

Кошова Євгенія 
Олегівна 

начальник відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради 

Кудрявцев  
Олександр 
Олександрович 

головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 
міської ради 

     
3. Секретарю інвентаризаційної комісії організувати складання 

передавальних актів та подання їх на затвердження Пирятинській міській раді.   
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, підприємства та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 
 
 

Міський голова А.СІМОНОВ 
 

 


