
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сьомої сесії восьмого скликання 

 

 

24 лютого 2021 року № 166 

 

Про припинення Пирятинського центру соціальних служб в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради 

 

 

Відповідно до статті 25, підпунктів 5, 30 частини 1 статті 26 Закону 

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись статтею 59 

Господарського кодексу України, статтями 104-107, 110-112 Цивільного 

кодексу України, законами України ,,Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, ,,Про соціальні 

послуги“, з метою недопущення дублювання повноважень Пирятинського 

центру соціальних служб та Пирятинського центру надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

освіти, фізичної культури, охорони здоровʼя, соціального захисту та гендерної 

рівності, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичну особу – Пирятинський центр соціальних служб 

(код ЄДРПОУ 41086990) в результаті реорганізації шляхом приєднання до 

Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради 

(код ЄДРПОУ 25156364, місцезнаходження юридичної особи: вул.Cоборна, 21, 

м.Пирятин, Полтавська область) та затвердити склад комісії з реорганізації, яка 

знаходиться за адресою: вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська область: 

 

Коваленко 

Тамара Василівна 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії (РНОКПП 

***) 

Члени комісії 

Кабушка  

Юлія Вікторівна 

директор Пирятинського центру соціальних служб, 

секретар комісії (РНОКПП ***) 

Зайченко директор Територіального центру соціального 



Сергій Олександрович обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинської міської ради (РНОКПП ***) 

Кудрявцев 

Олександр 

Олександрович 

головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

міської ради (РНОКПП ***) 

Цюра 

Ірина Олексіївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради – головний 

бухгалтер (РНОКПП ***) 

Яременко  

Ольга Олександрівна 

начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради (РНОКПП ***) 

 

2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

3. Комісії з реорганізації (Коваленко Т.В.): 

3.1. Розпочати процедуру реорганізації Пирятинського центру соціальних 

служб з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо 

припинення. 

3.2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомити 

орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо 

припинення Пирятинського центру соціальних служб у результаті реорганізації 

та подати в установленому законодавством України порядку необхідні 

документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів.  

4. Відділу персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради 

(Мілюта О.А.) відповідно до чинного законодавства попередити працівників 

про наступне вивільнення у зв’язку з реорганізацією Пирятинського центру 

соціальних служб: директора Пирятинського ЦСС Кабушку Ю.В., фахівця із 

соціальної роботи Пирятинського ЦСС Юрченко Н.І. 

5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами 

забезпечити складання передавального акту та подати його на затвердження 

виконавчому комітету Пирятинської міської ради. 

6. 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 здоровʼя, соціального 

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

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 

 


