
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «___» _______2022  року № __ сесія  восьмого 
                     Баштанка скликання 

 

Про початок реорганізації закладу 

культури клубного типу Баштанської 
міської ради Миколаївської області 
комунальну організацію (установу, 
заклад) ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ 
БУДИНОК КУЛЬТУРИ шляхом 

приєднання до базового закладу  КЗ 
«Баштанський міський будинок 
культури» Баштанської міської ради 
Миколаївської області 
 

Керуючись ст.ст. 56,57  Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 105,106 

та 107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст.25, п.30 
ст.26, ст.60 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 
Законом України “Про культуру”, постановою Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 2021 року N 984 «Про затвердженняПорядку формування базової мережі 
закладів культури», заслухавши і обговоривши інформацію в.о.начальника відділу 
розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради 
Миколаївської області Ботезат І.В. про процес реорганізації закладу культури 
клубного типу Баштанської міської ради Миколаївської області шляхом 
приєднання сільського закладу культури клубного типу комунальну організацію 
(установу, заклад) ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ«БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з 

метою оптимізації та удосконалення мережі закладів культури, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Почати процедуру припинення в результаті реорганізації комунальну 
організацію (установу, заклад) ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ (код ЄДРПОУ 38813314, юридична адреса: 56143, Миколаївська 



область, Баштанський район, с.Плющівка, вул.Центральна,51) шляхом 
приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
БУДИНОК КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03042370 юридична адреса: Україна, 56101, 
Миколаївська обл., Баштанський р-н, місто Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні, 
будинок 40). 

 

2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
визнати правонаступником майнових прав та обов’язків ПЛЮЩІВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, що реорганізується. 

 

3. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з 
припиненням діяльності юридичної особи ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ 
БУДИНОК КУЛЬТУРИ в результаті реорганізації шляхом приєднання до 
базового закладу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
БУДИНОК КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ відповідно до вимог законодавства України. 

 

4. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня 
опублікування оголошення про припинення юридичної особи в результаті 
реорганізації шляхом приєднання. 

 

5. Утворити комісію з реорганізації шляхом приєднання юридичної особи 

ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ до базового закладу 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(додаток 1). 

 

6. Установити, що до Комісії з реорганізації з моменту  
призначення  переходять  повноваження  щодо  управління   справами  
юридичної особи (здійснення керівництва і діяльності) ПЛЮЩІВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ. 

 

7. Місцезнаходження Комісії з реорганізації: Україна, 56101, Миколаївська 
область, Баштанський район,  місто Баштанка, вул. Театральна, 23.  

 

8. Комісії з реорганізації: 
8.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення 
юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання) і подати 
необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань відповідних записів. 



8.2. Попередити працівників ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ про зміни істотних умов праці та забезпечити їх 
соціально-правові гарантії у порядку та на умовах, визначених 
законодавством України. 

8.3. Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією вищевказаного 

закладу, в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
8.4. Після закінчення процедури реорганізації, але не раніше двох місяців 

з дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові 
документи, необхідні для проведення державної реєстрації 
припинення зазначеної юридичної осіб. 

9. Голові комісії з реорганізації Ірині Володимирівні Ботезат подати 
документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної реєстрації 
внесення запису про припинення юридичної особи в результаті реорганізації 
шляхом приєднання.  

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності прав громадян, депутатської діяльності та етики. 
 

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Додаток 1 

        до рішення міської ради 

        від «__»_______ №____ 

 

Комісія з реорганізації 
шляхом приєднанням юридичної особи комунальної організації (установа, заклад) 

ПЛЮЩІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ до базового закладу 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  "БАШТАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК 

КУЛЬТУРИ»  БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

1. Голова комісії: в.о. начальника відділу розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області – 

Ботезат Ірина Володимирівна, РНОКПП–**********. 

2. Заступник голови комісії: директор КЗ «Баштанський міський будинок 
культури» Баштанської міської ради Миколаївської області - Крамаренко 
Ольга Борисівна, РНОКПП– **********. 

3. Члени комісії: 
- в.о.завідувача сектору-головний бухгалтер відділу розвитку культури і 

туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської 
області – Серак Тетяна Георгіївна , РНОКПП–**********; 

- начальник юридичного відділу Баштанської міської ради – Виноградова 
Оксана Віталіївна, РНОКПП–**********. 

 


