
                                                                            Проєкт вноситься  

                                                                            селищним головою 
 

 
________________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____ ________ 2022 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 

Про припинення діяльності 
комунального підприємства  
«Комсервіс» Олександрівської  
селищної ради шляхом ліквідації 
 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26                       

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 104, 105, 

110 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу 

України, з метою оптимізації управління суб’єктами господарювання 

комунальної форми власності, економічного і раціонального використання 

бюджетних коштів, у зв’язку із неможливістю в подальшому здійснювати 

господарську діяльність комунальним підприємством «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити діяльність комунального підприємства «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (код ЄДРПОУ 32789103) шляхом ліквідації. 

 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності 

комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області у наступному складі: 

Голова комісії: 

Савеленко Олександр Олексійович (РНОКПП: ХХХХХХХХХХ)                      

–  в.о. директора комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради;    

Члени комісії: 

Глущенко Наталія Анатоліївна (РНОКПП: ХХХХХХХХХХ) – бухгалтер 

комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради; 

        Баклан Лариса Іванівна (РНОКПП: ХХХХХХХХХХ)  – бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу містобудування, архітектури,               

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради. 
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2. Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту призначення 

переходять повноваження щодо управління справами юридичної                    

особи –  комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної 

ради.               

 

3. Голові ліквідаційної комісії в установленому порядку протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення дії 

юридичної особи комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та подати 

необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів. 

 

4. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

 

4.1. Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, малоцінних швидкозношуваних 

предметів, грошових коштів, документів і розрахунків комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області та після закінчення строку для пред’явлення 

вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального 

підприємства та подати його на затвердження Олександрівській селищній 

раді. 
 

4.2. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним 

законодавством України.  

 

4.3. Опублікувати на офіційному веб-сайті Олександрівської селищної 

ради в мережі Інтернет повідомлення про ліквідацію комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

4.4. Попередити працівників комунального підприємства «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області про ліквідацію підприємства. 

 

4.5. Встановити, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом 

двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію комунального 

підприємства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 

влади, що реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
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4.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати                    

на затвердження ради ліквідаційний баланс комунального підприємства 

«Комсервіс» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

4.7. Здійснити інші організаційно-правові заходи, пов’язані                                  

з ліквідацією комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань благоустрою та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


