
 

 

                                                                                   
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 64 

 

 
Про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 482 
 
 

Відповідно до статей 25, 26, 60 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, частини третьої статті 13 Закону України „Про 

освіту“, частини четвертої статті 31 Закону України „Про повну загальну 

середню освіту“, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, Цивільного кодексу 

України, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до пункту 2 рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 482 „Про 
припинення Олександрівського закладу дошкільної освіти „Ромашка“, 

виклавши його в новій редакції:  
„2. Утворити комісію з припинення юридичної особи – 

Олександрівського закладу дошкільної освіти „Ромашка“ Пирятинської міської 
ради Полтавської області та затвердити її персональний склад: 

  
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада (статус) Ідентифікаційнй 

номер 

Коваленко  
Тамара Василівна 

 

заступник міського голови з 
питань діяльності виконкому, 
голова комісії 

*** 

 

Зібніцька  

Людмила Іванівна 
головний спеціаліст відділу 

освіти, молодлі та спорту міської 

ради, секретар комісії 

*** 

 

Романенко  
Володимир 

Володимирович 

начальник відділу освіти,  
молоді та спорту  

Пирятинської міської ради 

*** 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n228


Кулик  
Ольга Петрівна 

директор Олександрівського 
закладу дошкільної освіти 

„Ромашка“ Пирятинської 
міської ради 

*** 

 

Гаркавенко 
Олександр 

Михайлович 

депутат міської ради, голова 

постійної комісії міської ради з 

питань освіти, фізичної культури, 

охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності 

*** 

 

Кудрявцев  
Олександр 

Олександрович 

головний спеціаліст юридичного 

відділу виконкому міської ради 

*** 

 

Соловйов 

Руслан Юрійович 
начальник юридичного  відділу 

виконкому міської ради 

*** 

 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

  *** 

 

Василенко 

Микола Васильович 
депутат міської ради, член 

постійної комісії міської ради з 

питань освіти, фізичної культури, 

охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності 

*** 

 

 

2. Внести зміни до пункту 4 рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 482 „Про 

припинення Олександрівського закладу дошкільної освіти „Ромашка“, 
виклавши його в новій редакції:  

„4. Надати голові комісії з припинення юридичної особи Коваленко Т.В. 

право передовіреності іншим членам комісії для можливості подання 
документів до державного реєстратора“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 

комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 


