
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 

 
Про припинення Будинку культури 
селища Пантаївка шляхом ліквідації 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись ст. 19 Закону України «Про культуру», ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного 
кодексу України, враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 17.07.2020 № 983 
«Про передачу Пантаївській селищній раді майна закладів та установ бюджетної сфери», а 
також створення Пантаївського будинку культури, який в повному обсязі забезпечуватиме 
культурний відпочинок жителів селища Пантаївка, що виключає доцільність подальшого 
утримання та функціонування Будинку культури селища Пантаївка та висновки постійних 
комісій міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити Будинок культури селища Пантаївка шляхом ліквідації. 
 
2. Призначити ліквідаційну комісію Будинку культури селища Пантаївка та затвердити 

її склад згідно з додатком. 
 
3. Встановити строк подання кредиторами вимог 2 місяці з дати оприлюднення 

відповідного повідомлення у спеціалізованому засобі масової інформації. 
 
4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про 

припинення Будинку культури селища Пантаївка та подати в установленому законодавством 
порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних відомостей; 

- здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного 
законодавства України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення про 
припинення; 

- після оприлюднення оголошення про припинення закладу вжити заходів до виявлення 
кредиторів та письмово їх повідомити про припинення закладу шляхом ліквідації; 

- у встановленому порядку після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами забезпечити складання проміжного ліквідаційного балансу, який повинен 
містити відомості про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результатів 
їх розгляду та подати його на затвердження міської ради;  
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- після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та подати 
його на затвердження міської ради; 

- подати документи на державну реєстрацію припинення Будинку культури селища 
Пантаївка шляхом ліквідації після закінчення строку на заявлення вимог кредиторами; 

 
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради від 

31.01.2020 № 883 «Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом ліквідації».   
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та 
спорту та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Сосну Л. В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від    серпня 2020 року №  

 
СКЛАД 

ліквідаційної комісії Будинку культури селища Пантаївка  
 

Голова комісії: 
 
ПАРЖИН  - директор Будинку культури селища Пантаївка  
Олександр Миколайович    Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
       (РНОКПП _____________) 
 

Члени комісії: 
 
КРЮКОВА    - бухгалтер централізованої бухгалтерії 
Людмила Петрівна     управління культури і туризму міської ради 
       (РНОКПП _____________) 
 
ФЕДОРЕНКО   - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
Оксана Миколаївна     управління культури і туризму міської ради 
       (РНОКПП _____________) 
 
 
 
 
Секретар міської ради Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 


