
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
( друга сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17 грудня 2020 року 

Про припинення шляхом ліквідації 
юридичних осіб-структурних підрозділів  
виконавчого комітету Засульської  
сільської ради 
 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення територій та адміністративних центрів 

територіальних громад” від 23.07.2020 року,  Закону України “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій” від 17.11.2020 року, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 721-р “Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Полтавської області”, рішення Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області “Про початок реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області” від 26 листопада 2020 року, рішення  Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області “Про початок реорганізації 

виконавчих комітетів сільських рад шляхом приєднання до Виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області” 

від 17 грудня 2020 року, статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, 
статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, керуючись статтями 25, 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
 

міська рада вирішила: 

       1. Припинити шляхом ліквідації юридичні особи:  
 
- Фінансовий відділ виконавчого комітету Засульської сільської ради (код 

ЄДРПОУ: 41085096), що знаходиться за адресою: площа академіка Олексія 

Бекетова, 19, м. Лубни Полтавська область, 37503. 



 
- Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Засульської 

сільської ради (код ЄДРПОУ: 41225800), що знаходиться за адресою: площа 

академіка Олексія Бекетова, 19, м. Лубни Полтавська область, 37503. 
 
- Відділ житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Засульської сільської ради (код ЄДРПОУ: 41231919), 

що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 78 с. Засулля, Лубенський 

район Полтавська область, 37552. 
 
- Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету Засульської сільської ради (код ЄДРПОУ: 41084438), що 

знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 78 с. Засулля, Лубенський район 

Полтавська область, 37552. 
 
 - Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської 

ради (код ЄДРПОУ: 41085159), що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 

78 с. Засулля, Лубенський район Полтавська область, 37552. 
 
       2. Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. утворити 

ліквідаційні комісії з припинення юридичних осіб - фінансового відділу 

виконавчого комітету Засульської сільської ради, відділу соціального захисту 

населення виконавчого комітету Засульської сільської ради, відділу житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого 

комітету Засульської сільської ради, відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету Засульської сільської ради, 

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської 

ради. 
         
        3.  Встановити двомісячний строк для пред'явлення вимог кредиторів з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 

особи публічного права, зазначеної у пункті 1 цього рішення. Вимоги 

кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

      4. Ліквідаційним комісіям (після утворення): 

      4.1. У триденний термін повідомити орган державної реєстрації про 

рішення щодо ліквідації юридичної особи та вжити організаційних заходів,  

пов’язаних із ліквідацією. 

      4.2. Здійснити відповідні заходи щодо попередження працівників 

фінансового відділу виконавчого комітету Засульської сільської ради, відділу 

соціального захисту населення виконавчого комітету Засульської сільської 

ради, відділу житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради, відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 



Засульської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Засульської сільської ради, у зв’язку із ліквідацією юридичних осіб. 
      
      4.3. Відповідно до чинного законодавства здійснити заходи, пов’язані із 

припиненням юридичних осіб зазначених у пункті 1 цього рішення. 
 

       4.4. Провести інвентаризацію всіх активів,  пасивів та зобов’язань 

юридичних осіб, що ліквідуються та після закінчення строку для 

пред’явлення кредиторами своїх вимог  скласти проміжний ліквідаційний 

баланс, а після завершення розрахунків з кредиторами скласти 

ліквідаційний баланс, затвердити та забезпечити його подання 

територіальному органу Державної фіскальної служби України. 
 
      4.5. Передати в установленому законодавством порядку документацію, 

що підлягає обов’язковому зберіганню в архівній установі. 
 
     4.6. Здійснити інші заходи  та вчинити інші дії, які передбачені чинним 

законодавством при здійсненні процедури  з припинення юридичної особи 

шляхом ліквідації. 
 
       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лубенського 

міського голову Грицаєнка О.П. та постійну депутатську комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності, 

правопорядку та протидії корупції.  
 
 
 
 
Лубенський міський голова О.П. Грицаєнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


