
                                                                                                    
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 року 
 

Про внесення змін до рішення 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області  

від 24 грудня 2020 р. “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. Затвердити новий склад ліквідаційної комісії Комунального 

закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради” згідно 

з додатком. 

2. Надати право першого підпису  для розпорядження рахунками і 

підписання платіжних та інших розрахункових документів Комунального 

закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради”, що 

ліквідовується, голові ліквідаційної комісії Даценко Жанні Миколаївні. 

3. Надати право другого підпису для розпорядження рахунками і 

підписання платіжних та інших розрахункових документів Комунального 

закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради”, що 

ліквідовується, заступнику голови  ліквідаційної комісії  Гирич Наталії Арка-

діївні. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію 

з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 

                 

Лубенський міський  голова               Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



  
Додаток  

до рішення Лубенської міської 

ради   

від 18 лютого 2021 року  
 

 

Склад ліквідаційної комісії Комунального закладу “Центр надання 

соціальних послуг Засульської сільської ради” 

 

Даценко Жанна Миколаївна - заступник директора Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської 

міської ради, (індивідуальний 

податковий номер 2786010766) голова 

ліквідаційної комісії. 

   

Гирич Наталія Аркадіївна - головний бухгалтер Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської 

міської ради, (індивідуальний 

податковий номер 2767614946) 

заступник голови ліквідаційної комісії. 

   

Члени ліквідаційної комісії: 

   

Тютюнник Олена Володимирівна - головний спеціаліст відділу 

комунального майна управління з 

питань комунального майна та 

земельних відносин (індивідуальний 

податковий номер 2948901563).  

   

Сухонос Наталія Василівна - директор Територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лубенської міської 

ради (індивідуальний податковий номер 

2332016700). 

   

Шаповал Тетяна Іванівна - перший заступник начальника 

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

(індивідуальний податковий номер 

2312412962). 
 

Секретар міської ради         Маргарита КОМАРОВА 
      



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про внесення змін до рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області від 24 грудня 2020 р. “Про 

припинення шляхом ліквідації Комунального закладу “Центр надання 

соціальних послуг Засульської сільської ради”” 

 

 

У зв’язку з виключенням: 

- Векленко Любов Михайлівна, директор Комунального закладу “Центр 

надання соціальних послуг Засульської сільської ради”,  голова ліквідаційної 

комісії; 

- Ракецька Олена Валеріївна, головний бухгалтер Комунального закладу 

“Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради”, заступник 

голови ліквідаційної комісії. 

Пропонується затвердити новий склад ліквідаційної комісії Комунального 

закладу “Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради”.  

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення          Віктор Щербак 
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