
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 

 

 

24 лютого 2021 року № 127 

 

Про виключення членів комісії зі складу комісії з припинення юридичних осіб 

(органів місцевого самоврядування) 

 

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, статтею 59 Господарського кодексу України, Законом України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань“, з метою врегулювання трудових відносин осіб, які 

вивільняються у зв’язку з припиненням юридичних осіб (органів місцевого 

самоврядування), враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

  
1. Виключити зі складу комісій з припинення юридичних осіб (органів 

місцевого самоврядування): 

Березоворудської сільської ради (ЄДРПОУ 21049565) та виконавчого 
комітету Березоворудської сільської ради (ЄДРПОУ 04383908): 

Колодяжна 
Ганна Борисівна 

головний бухгалтер Березоворудської 
сільської  ради, секретар комісії      
(РНОКПП ***) 

Гриценко 
Людмила Михайлівна 

спеціаліст – землевпорядник 
Березоворудської сільської ради      
(РНОКПП ***) 

 

Білоцерківської сільської ради (ЄДРПОУ 21046176) та виконавчого 
комітету Білоцерківської сільської ради (ЄДРПОУ 04383914): 

Кулак 
Світлана Миколаївна 

головний бухгалтер виконавчого комітету  
Білоцерківської сільської ради, секретар комісії 
(РНОКПП ***) 



Кошова 
Тетяна Миколаївна 

касир Білоцерківської сільської ради 

   (РНОКПП ***) 

 

Великокручанської сільської ради (ЄДРПОУ 21046236) та виконавчого 
комітету Великокручанської сільської ради (ЄДРПОУ 04380962): 

Лебединець 
Валентина 
Василівна 

 головний бухгалтер Великокручанської сільської    
 ради, секретар комісії 
(РНОКПП ***) 

Ясько 
Ігор Михайлович 

спеціаліст – землевпорядник Великокручанської 
сільської  ради (РНОКПП ***) 

 
Вікторійської сільської ради (ЄДРПОУ 21046242) та виконавчого 

комітету Вікторійської сільської ради (ЄДРПОУ 04384902): 

Орист 
Валентина Григорівна 

головний бухгалтер Вікторійської сільської  ради, 
секретар комісії (РНОКПП ***) 

Андрієвський  
Василь Олексійович 

уповноважена посадова особа з реєстрації 
громадян Вікторійської сільської ради 
(РНОКПП ***) 

 

Грабарівської сільської ради (ЄДРПОУ 21046199) та виконавчого 
комітету Грабаріської сільської ради (ЄДРПОУ 04381016): 

Думнич 
Валентина Василівна 

 головний бухгалтер Грабарівської сільської  ради, 
секретар комісії (РНОКПП ***) 

Старун  
Людмила Миколаївна 

спеціаліст 2-ї категорії Грабарівської  сільської 
ради (РНОКПП ***) 

 

Давидівської сільської ради (ЄДРПОУ 21049571) та виконавчого комітету 
Давидівської сільської ради (ЄДРПОУ 04380979): 

Литвиненко  

Ольга Іванівна 

головний бухгалтер Давидівської сільської ради, 

секретар комісії (РНОКПП ***) 

Букорос 

Віктор Анатолійович 

спеціаліст – землевпорядник Давидівської 

сільської   ради (РНОКПП ***) 

 
Дейманівської сільської ради (ЄДРПОУ 21046220) та виконавчого 

комітету Давидівської сільської ради (ЄДРПОУ 04383920): 

Бойко  
Наталія  Миколаївна 

головний бухгалтер Дейманівської сільської ради, 
секретар комісії (РНОКПП ***) 

Тимченко  
Людмила Миколаївна 

спеціаліст 2-ї категорії землевпорядник 
Дейманівської сільської ради 
(РНОКПП  ***) 

 

Каплинцівської сільської ради (ЄДРПОУ 21046259) та виконавчого 
комітету Каплинцівської сільської ради (ЄДРПОУ 04383937): 

Ярмоленко 
Любов Василівна 

головний бухгалтер Каплинцівської сільської ради, 
секретар комісії (РНОКПП ***) 



Шевченко  
Олександр 
Олексійович 

спеціаліст – землевпорядник Каплинцівської 
сільської ради  (РНОКПП ***) 

 
Куріньківської сільської ради (ЄДРПОУ 22550126) та виконавчого 

комітету Куріньківської сільської ради (ЄДРПОУ 04384322): 

Кіріченко 
Лідія Іванівна 

головний бухгалтер Куріньківської сільської ради, 
секретар комісії (РНОКПП ***) 

Любченко  
Микола Миколайович 

 спеціаліст – землевпорядник Куріньківської 
сільської ради (РНОКПП  ***) 

 
Малютинської сільської ради (ЄДРПОУ 21046265) та виконавчого 

комітету Малютинської сільської ради (ЄДРПОУ 04380985): 

Бадя  

Надія Іванівна 

головний бухгалтер Малютинської сільської ради, 

секретар комісії 

(РНОКПП ***) 

Щур  

Лідія Миколаївна 

спеціаліст – землевпорядник Малютинської 

сільської ради (РНОКПП***) 

 

Сасинівської сільської ради (ЄДРПОУ 21046271) та виконавчого комітету 
Сасинівської сільської ради (ЄДРПОУ 04383943): 

Лесик 

Олена Петрівна 

головний бухгалтер Сасинівської сільської ради, 

секретар комісії (РНОКПП  ***) 

Пшенична  

Наталія Михайлівна 

спеціаліст – землевпорядник Сасинівської 

сільської ради (РНОКПП  ***) 

 
Смотриківської сільської ради (ЄДРПОУ 21046182) та виконавчого 

комітету Смотриківської сільської ради(ЄДРПОУ 04383958): 

Ільєнко  

Світлана Іванівна 

головний бухгалтер Смотриківської сільської ради, 

секретар комісії (РНОКПП ***) 

 

Шкарупа 

Олексій Михайлович 

інженер – землевпорядник Смотриківської 

сільської ради (РНОКПП ***) 

 
Теплівської сільської ради (ЄДРПОУ 21046207) та виконавчого комітету 

Теплівської сільської ради (ЄДРПОУ 04383966): 

Стегній  

Юлія Григорівна 

головний бухгалтер Теплівської сільської ради, 

секретар комісії (РНОКПП ***) 

Конопницька 

Оксана Михайлівна 

спеціаліст – землевпорядник Теплівської сільської    

ради (РНОКПП ***) 

 

Харківецької сільської ради (ЄДРПОУ 21046213) та виконавчого комітету 
Харківецької сільської ради (ЄДРПОУ 04383972): 

Тихенко 

Катерина Федорівна 

головний бухгалтер Харківецької сільської ради, 

секретар комісії (РНОКПП ***) 



Тихоненко 

Зоя Миколаївна 

спеціаліст – землевпорядник Харківецької 

сільської ради (РНОКПП ***) 

 

2. 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.). 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови С.ПАЗЮК 


