
 

 

Проєкт вноситься  

селищним головою 
 

 
_______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____ листопада 2022 року                                                                    № _____ 

смт Олександрівка 
 

Про початок реорганізації 
комунального підприємства 
с.Бірки Олександрівської селищної 
ради шляхом приєднання до 
комунального підприємства 
«Оберіг-Аква» Олександрівської 
селищної ради  
 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статтей 30, 59 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 19 Конституції 

України, статей 104, 105, 106, 107, 110 Цивільного кодексу України, статей 

32, 40, 41, 43, 492, 494 Кодексу Законів про працю України, з метою 

посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних підприємств, 

скорочення чисельності адміністративного апарату комунальних підприємств 

селища. для більш раціонального використання бюджетних коштів,                

вдосконалення потреб громадян  та створення оптимальних умов для надання 

комунальних послуг,  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Почати процедуру реорганізації: 

юридичної особи - комунального підприємства с.Бірки Олександрівської 

селищної ради (далі – КП с.Бірки) (код ЄДРПОУ 32274868) шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської 

селищної ради (далі – КП «Оберіг-Аква») (код ЄДРПОУ 35695034). 

 

2. Визнати КП «Оберіг-Аква» правонаступником майна, усіх прав                   

та обов’язків КП с.Бірки. 

 

3. Створити комісію з реорганізації КП с.Бірки (далі - Комісія),                      

затвердити її склад, згідно з додатком (додається).  

Місце розташування Комісії: 27321, Кіровоградська обл., 

Кропивницький район, с. Бірки, вул. Шевченка, 80). 

 



2 

 

 

4. Покласти на Комісію повноваження щодо виконання обов’язків                    

та реалізації прав КП с.Бірки, дозволити Комісії залучати провідних фахівців 

за напрямками діяльності в рамках процесу реорганізації КП с.Бірки 

рішенням голови Комісії за погодженням з постійною депутатською комісією 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою                     

та житлово-комунального господарства.  

 

5. У разі відсутності голови Комісії, виконання його повноважень 

покладається на заступника голови Комісії. 

 

6. Комісії з реорганізації КП с.Бірки:  

 

6.1. В установленому законом порядку протягом трьох робочих днів                   

з дати прийняття цього рішення повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи                

КП с. Бірки шляхом приєднання до КП «Оберіг-Аква» та подати необхідні 

документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних                    

осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів. 

 

6.2. Попередити працівників КП с.Бірки про реорганізації підприємства 

шляхом приєднання до КП «Оберіг-Аква». 

 

6.3. Установити строк для заявлення кредиторами своїх вимог                         

до юридичної особи  КП с.Бірки, що припиняється шляхом приєднання                 

до КП «Оберіг-Аква», два місяці з дня опублікування повідомлення                           

про рішення щодо припинення юридичної  особи. 

 

6.4. У тижневий строк від дня прийняття цього рішення опублікувати                  

в офіційних засобах масової інформації оголошення про ліквідацію                       

КП с.Бірки шляхом приєднання до КП «Оберіг-Аква». 

 

6.5. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством 

України прав та соціально-економічних гарантій працівників КП с.Бірки             

під час проведення процедур, визначених цим рішенням. 

 

6.6. Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків  

КП с.Бірки. 

 

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

з реорганізації КП с.Бірки, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 
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6.8. У двохмісячний термін з моменту опублікування повідомлення                 

про реорганізації скласти передавальний акт КП с. Бірки, в якому зазначити,   

що КП «Оберіг-Аква» є правонаступником всіх прав та обов’язків                      

КП с.Бірки. 

 

6.9. Надати передавальний акт на затвердження Олександрівській 

селищній раді, підписаний головою та членами Комісії відповідно                           

до чинного законодавства України. 

 

6.10. Заборонити прийом нових працівників на роботу до КП с.Бірки                 

у період проведення процедур, визначених цим рішенням. 

 

7. Директору КП «Оберіг-Аква» Миколі Гончаренку: 

 

7.1. Забезпечити прийняття майна та активів з балансу КП с.Бірки                     

на баланс КП «Оберіг-Аква». 

 

7.2. Забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту                                    

КП «Оберіг-Аква» у новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

7.3. Внести зміни у штатний розпис КП «Оберіг-Аква» з метою 

працевлаштування звільнених працівників КП с.Бірки. 

 

8. Фінансовому відділу Олександрівської селищної ради передбачити 

кошти для сплати існуючої кредиторської заборгованості КП с.Бірки                            

по податках та зборах (за наявності). 

 

9. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою                     

та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Селищний голова                                             Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
  

 

 

 

 

  

 

 

 



4 

 

 

     Додаток  

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                     рішення сесії Олександрівської 

                                          селищної ради 

                                                                            «__»  листопада 2022 року № ___ 

 

Комісія з реорганізації  КП с.Бірки 
 

Голова комісії 

ВИННИК 
Валерій Іванович 
(ідентифікаційний код – 

2748017953) 

- директор комунального 

підприємства с. Бірки  

Олександрівської селищної ради 

Заступник голови комісії 

ЗАЇЧЕНКО 
Андрій Анатолійович 
(ідентифікаційний код – 

2659305014) 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

 

Члени комісії: 

БЕЗПЕЧНИЙ  
Сергій Миколайович 
(ідентифікаційний код – 

2668406612) 

 

- депутат Олександрівської селищної  

ради 

 

ГОНЧАРЕНКО 
Микола Михайлович 
(ідентифікаційний код – 

2653903031) 

 

– директор комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 

ЗАДОРОЖНІЙ 
Олексій Васильович 
(ідентифікаційний код – 

3213221654) 

 

- головний інженер комунального 

підприємства с. Бірки  

Олександрівської селищної ради 

КАЛІМАН 
Валентина Вікторівна 

(ідентифікаційний код – 

2774405605) 

 

- бухгалтер комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 
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МИСЕВРА 
Юлія Юріївна 

(ідентифікаційний код – 

3399404225) 

 

- бухгалтер комунального 

підприємства с. Бірки  Олександрівської 

селищної ради 

ПРЕДЗИМІРСЬКА  
Тетяна Григорівна 
(ідентифікаційний код – 

2222809581) 

- головний бухгалтер відділу 

містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної 

ради   

 

ШЕВЧЕНКО 
Сергій Петрович 

(ідентифікаційний код – 

2747714510) 

- начальник відділу юридичного 

забезпечення Олександрівської селищної 

ради 

     ____________ 

 
  

 

 

 


