
                                                                                                    
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова третя сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24 грудня 2020 року 
 

Про припинення шляхом ліквідації 

Комунального закладу “Центр надання  

соціальних послуг Засульської сільської  

ради” 
 

З метою впорядкування діяльності установ системи соціального 

захисту населення Лубенської територіальної громади, відповідно до Закону 

України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 

територій та адміністративних центрів територіальних громад” від 23.07.2020 

року,  статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, керуючись пунктом 

30 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Припинити шляхом ліквідації Комунальний заклад “Центр 

надання соціальних послуг Засульської сільської ради” (ідентифікаційний код 

43055262), що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 78, с.Засулля, 

Лубенський район, Полтавська область, 37552.  

2. Утворити ліквідаційну комісію Комунального закладу “Центр 

надання соціальних послуг Засульської сільської ради” та затвердити її склад 

згідно з додатком до даного рішення. 

3. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії 

Комунального закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської 

сільської ради” за адресою: вул. Молодіжна, 78, с.Засулля, Лубенський район, 

Полтавська область, 37552.  

4. 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. 

5. Ліквідаційній комісії: 

5.1. У триденний термін повідомити орган державної реєстрації про 

рішення щодо ліквідації юридичної особи та вжити організаційних заходів,  

пов’язаних із ліквідацією. 



  
5.2. Здійснити відповідні заходи щодо попередження працівників 

Комунального закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської 

сільської ради” у зв’язку із ліквідацією юридичних осіб. 

5.3. Відповідно до чинного законодавства здійснити заходи, пов’язані із 

припиненням юридичної особи Комунальний заклад “Центр надання 

соціальних послуг Засульської сільської ради”. 

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

юридичної особи, що ліквідується 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. 

5.5. Передати в установленому законодавством порядку 

документацію, що підлягає обов’язковому зберіганню в архівній установі. 

5.6. Здійснити інші заходи  та вчинити інші дії, які передбачені 

чинним законодавством при здійсненні процедури  з припинення юридичної 

особи шляхом ліквідації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

                 

 

  Лубенський міський  голова                                               О.П. Грицаєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Додаток  

до рішення Лубенської міської 

ради   

від 24 грудня 2020 року  
 

 

 

Склад ліквідаційної комісії Комунального закладу “Центр надання 

соціальних послуг Засульської сільської ради” 

 

Векленко Любов Михайлівна - директор Комунального закладу “Центр 

надання соціальних послуг Засульської 

сільської ради”, (індивідуальний 

податковий номер) голова комісії. 

   

Ракецька Олена Валеріївна - головний бухгалтер Комунального 

закладу “Центр надання соціальних 

послуг Засульської сільської ради”, 

(індивідуальний податковий 

номер)заступник голови комісії. 

   

Члени комісії: 

   

Тютюнник Олена Володимирівна - головний спеціаліст відділу 

комунального майна управління з 

питань комунального майна та 

земельних відносин (індивідуальний 

податковий номер).  

   

Сухонос Наталія Василівна - директор Територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лубенської міської 

ради (індивідуальний податковий 

номер). 

   

Шаповал Тетяна Іванівна - перший заступник начальника 

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

(індивідуальний податковий номер). 

 
 

 

Секретар міської ради         М.Ф. Комарова 
      



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про припинення шляхом ліквідації Комунального 

закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради” 

 

 

З метою впорядкування діяльності установ системи соціального захисту 

населення Лубенської територіальної громади, відповідно до Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 

адміністративних центрів територіальних громад” від 23.07.2020 року, 

пропонується припинити шляхом ліквідації Комунальний заклад “Центр 

надання соціальних послуг Засульської сільської ради” (ідентифікаційний код 

43055262), що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 78, с.Засулля, 

Лубенський району, Полтавська область, 37552.  

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення         В.О. Щербак 
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