
 

 
                                                                                   
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
30 червня 2021 року № 543 
 
Про реорганізацію Пирятинської станції юних техніків Пирятинської міської ради 
Полтавської області 
 

Відповідно до статей 25, 26, 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, статті 14 Закону України „Про освіту“, законів 
України „Про позашкільну освіту“ ( із змінами), „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, 
Цивільного кодексу України, Положення про позашкільний навчальний заклад, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року 
№433 (із змінами), міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити юридичну особу – Пирятинську станцію юних техніків (код 

ЄДРПОУ 23809655, місцезнаходження юридичної особи: вулиця Січових 
Стрільців, будинок 34, місто Пирятин, Пирятинський район, Полтавська 
область) в результаті реорганізації шляхом приєднання до Пирятинського 
центру дитячої та юнацької творчості (код ЄДРПОУ 23809661, 
місцезнаходження юридичної особи: вулиця Пушкіна, будинок 33, місто 
Пирятин, Пирятинський район, Полтавська область). 

2. Утворити комісію з припинення юридичної особи – Пирятинської 
станції юних техніків та затвердити її персональний склад: 

 
Голова комісії: 

Коваленко 
Тамара 
Василівна 

заступник міського голови з 
питань діяльності виконкому, 
голова комісії 

ідентифікаційний 
номер *** 

Члени комісії: 
Василенко 
Микола 
Васильович 

депутат міської ради, член 
постійної комісії міської ради з 
питань освіти, фізичної культури, 
охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності 

ідентифікаційний 
номер ***  



Дяченко 
Володимир 
Іванович 

директор Пирятинської станції 
юних техніків  

ідентифікаційний 
номер ***  

Зібніцька 
Людмила 
Іванівна 

головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту Пирятинської 
міської ради 

ідентифікаційний 
номер ***  

Йощенко 
Владислав 
Миколайович 

головний бухгалтер 
централізованої бухгалтерії 
відділу освіти, молоді та спорту 
Пирятинської міської ради 

ідентифікаційний 
номер ***  

Козін  
Сергій 
Валерійович 

директор Пирятинського Центру 
дитячої та юнацької творчості 

ідентифікаційний 
номер ***  

Кудрявцев 
Олександр 
Олександрович 

головний спеціаліст юридичного  
відділу виконкому Пирятинської 
міської ради 

ідентифікаційний 
номер ***  

Шерзой  
Наталія 
Григорівна 

начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Пирятинської міської 
ради 

ідентифікаційний 
номер ***  

 
Комісія працює за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський 

район, м. Пирятин, вул.Соборна, 42 (4-й поверх адмінбудинку). 
3. Встановити, що Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості (код 

ЄДРПОУ 23809661, місцезнаходження юридичної особи: вулиця Пушкіна, 
будинок 33, місто Пирятин, Пирятинський район, Полтавська область) є 
правонаступником Пирятинської станції юних техніків (код ЄДРПОУ 23809655, 
місцезнаходження юридичної особи: вулиця Січових Стрільців, будинок 34, 
місто Пирятин, Пирятинський район, Полтавська область). 

4. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради Йощенку В.М. здійснити оплату послуг державного реєстратора, 
пов’язаних з виконанням цього рішення. 

5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог у відповідності до 
статті 105 Цивільного кодексу України протягом двох місяців з дня офіційного 
оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи, зазначеної у 
пункті 1 даного рішення. 

6. Затвердити план заходів щодо припинення юридичної особи- 
Пирятинської станції юних техніків (код ЄДРПОУ 23809655, місцезнаходження 
юридичної особи: вулиця Січових Стрільців, будинок 34, місто Пирятин, 
Пирятинський район, Полтавська область): 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальний 
виконавець 

Термін 
виконання 

1 Направлення рішення „Про 
реорганізацію Пирятинської станції 

Коваленко Т.В. 
Кудрявцев О.О. 

Протягом 
трьох 



юних техніків Пирятинської міської 
ради Полтавської області“ державному 
реєстратору для внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рішення 
засновника юридичної особи щодо 
припинення юридичної особи 

Дяченко В.І. робочих 
днів з дати 
прийняття 
рішення 

2 Проведення інвентаризації та передачі 
товарно-матеріальних цінностей 

Дяченко В.І. 
Йощенко В.М. 

Впродовж 
двох 
місяців 
після дня 
оприлюднен
ня 
повідомленн
я про 
припинення 
юридичної 
особи, 
передбачено
го статтею 
105 
Цивільного 
кодексу 
України 

3 Задоволення вимог кредиторів Дяченко В.І. 
Йощенко В.М. 
Кудрявцев О.О. 

4 Стягнення заборгованості з кредиторів Дяченко В.І. 
Йощенко В.М. 
Кудрявцев О.О. 

5 Вирішення кадрових питань 
(переведення на інші посади або 
вивільнення працівників Пирятинської 
станції юних техніків) 

Дяченко В.І. 
Кудрявцев О.О. 
Козін С.В. 

6 Складання проміжного балансу Дяченко В.І. 
Йощенко В.М.  

7 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 діяльності бюджетної 
установи 

Дяченко В.І. 
Йощенко В.М. 

 
8 Складання та затвердження остаточного 

балансу та передавального акту 
Дяченко В.І. 
Йощенко В.М. 

 
9 Здача документів до архіву 

Пирятинського центру дитячої та 
юнацької творчості 

Дяченко В.І. 
Козін С.В. 

 
10 Надання пакету документів державному 

реєстратору для внесення запису до 
Єдиного державного реєстру про 
припинення бюджетної установи 

Дяченко В.І. 
Козін С.В. 
Кудрявцев О.О. 

 
 



7. Процедуру припинення Пирятинської станції юних техніків (код 
ЄДРПОУ 23809655, місцезнаходження юридичної особи: вулиця Січових 
Стрільців, будинок 34, місто Пирятин, Пирятинський район, Полтавська 
область) в результаті реорганізації шляхом приєднання до Пирятинського 
центру дитячої та юнацької творчості (код ЄДРПОУ 23809661, 
місцезнаходження юридичної особи: вулиця Пушкіна, будинок 33, місто 
Пирятин, Пирятинський район, Полтавська область) завершити через два місяці 
з дня офіційного оприлюднення повідомлення про припинення юридичної 
особи. 

8. Відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (Шерзой 
Н.Г.) попередити директора Пирятинської станції юних техніків про можливе 
вивільнення. 

9. Директору Пирятинської станції юних техніків Дяченко В.І. попередити 
працівників, що перебувають в трудових відносинах з юридичною особою, яка 
припиняється, про їх можливе вивільнення в установленому законодавством 
порядку.  

10. Директорам Пирятинської станції юних техніків Дяченку В.І. та 
Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості Козіну С.В. організувати 
складання передавальних актів та подання їх на затвердження сесії 
Пирятинської міської ради. 

11. Директору Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості 
Козіну С.В. привести штатні розписи у відповідність до вимог законодавства 
після внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення 
Пирятинської станції юних техніків. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 
комісію міської ради з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 
 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


