ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 31.08.2021 № 12-18/VIII
м. Золотоноша

Про ліквідацію комунального підприємства ,,Комунальник’’
З метою вдосконалення роботи комунальних підприємств на території
громади, розглянувши лист старости с.Благодатне (20.07.2021 № 2338) щодо
ліквідації комунального підприємства ,,Комунальник’’ Золотоніської міської
ради, відповідно до ст.104-107 Цивільного кодексу України, ст. 59
Господарського кодексу України, Закону України ,,Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань’’,
керуючись ст.25, ст.26, ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада вирішила:
1.Ліквідувати
юридичну
особу
–
комунальне
підприємство
,,Комунальник’’ Золотоніської міської ради (юридична адреса: 19774,
Черкаська область, Золотоніський район, с.Благодатне, вул.Шевченка,3, код
ЄДРПОУ 32601294) шляхом припинення за власним рішенням.
2. Створити комісію з ліквідації юридичної особи, затвердити її склад
згідно з додатком 1 та визначити її місцезнаходження за адресою: 19700,
Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Садовий проїзд,8.
3. КП,,Комунальник’’ провести інвентаризацію закріпленого за ними
майна та боргових зобов’язань, копії актів інвентаризації передати комісії з
ліквідації юридичної особи у двотижневий строк з дня прийняття цього
рішення.
4. Встановити строк для заяв кредиторами своїх вимог – два місяці з дня
опублікування повідомлення про реорганізацію КП ,,Комунальник’’,
у
встановленому законом порядку.
5. Комісії з ліквідації юридичної особи:
5.1. Провести процедуру з ліквідації юридичної особи КП
,,Комунальник’’ відповідно до чинного законодавства України.
5.2. В триденний термін повідомити державного реєстратора про
прийняте рішення щодо ліквідації юридичної особи КП ,,Комунальник’’.

5.3. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторам подати
на затвердження міській раді передавальний акт.
5.4. Призначити голову комісії з ліквідації юридичної особи
(Флоренко О.А.) уповноваженою особою, яка зобов’язана подати до
державного реєстратора заяву про ліквідацію юридичної особи КП
,,Комунальник’’.
6. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому
заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житловокомунального господарства, благоустрою та навколишнього середовища
(Зоря М.А.).
Міський голова

Артем Харін 23093

Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

Додаток
до рішення міської ради
від 31.08.2021 № 12-18/VIII

СКЛАД
комісії з ліквідації юридичної особи
Голова комісії: заступник міського голови – О.А.Флоренко.
Члени комісії:
секретар комісії: завідувач сектору комунального майна УЖКГ –
Л.К.Холоділіна;
начальник управління житлово-комунального господарства – А.В.Харін;
начальник відділу прогнозування та розвитку громади – В.В.Остроглазова;
начальник юридичного відділу – Д.В.Сизько;
начальник відділу бухобліку та звітності виконавчого комітету –
О.П.Ложкарьова.

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

