
 

                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 5 липня 2017 року          

 

Про припинення (реорганізацію) комунального  

підприємства «Привокзальний ринок міста Гребінки  

Полтавської області» шляхом приєднання   

 

Відповідно до  статей 104-107 Цивільного кодексу України, пункту 5 

частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, пунктів 1,4 

статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

поліпшення та оптимізації обслуговування населення міста, забезпечення 

ефективної роботи з надання торгівельних, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Припинити (реорганізувати) комунальне підприємство 

«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» шляхом 

приєднання його до комунального підприємства «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств». 

          2. Створити комісію з припинення юридичної особи «Привокзальний 

ринок міста Гребінки Полтавської області» у складі: Івасик Олена Миколаївна – 

голова комісії, директор комунального підприємства «Привокзальний ринок 

міста Гребінки Полтавської області», Лазоренко Тамара Федорівна – член 

комісії, начальник відділу з питань соціально-економічного розвитку та 

земельних відносин міської ради, Бунько Олексій Миколайович – член комісії, 

начальник Гребінківського комбінату комунальних підприємств, Бондаренко 

Людмила Вікторівна – член комісії, головний бухгалтер комунального 

підприємства «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».   

          3.Установити, що до  комісії  з припинення переходять повноваження 

щодо здійснення керівництва і діяльності комунального підприємства 

«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» на період його 

ліквідації. 

          4.  Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи, яка припиняється, становить два місяці з дня  публікації повідомлення в 

Бюлетені державної реєстрації. 

          5. Комісії з припинення   комунального підприємства «Привокзальний 

ринок міста Гребінки Полтавської області» підготувати передавальні акти та 

подати їх на затвердження міській раді згідно чинного законодавства.  

          6. Секретарю виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

підготувати проект розпорядження міського голови про  звільнення керівника у 

зв’язку з припиненням комунального підприємства «Привокзальний ринок 



міста Гребінки Полтавської області». 

        7. Голові комісії з припинення: 

1) у триденний термін з дати прийняття рішення повідомити державного 

реєстратора про припинення  комунального підприємства, реорганізованого 

шляхом приєднання та подати йому в установленому законодавством порядку 

необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних 

записів; 

2)  забезпечити в порядку, встановленому законодавством, попередження та 

звільнення працівників комунального підприємства відповідно до пункту 1 

статті 40 Кодексу законів про працю України; 

3)  забезпечити підготовку та подання державній службі зайнятості списків 

осіб, які вивільняються у зв’язку з припиненням комунального підприємства; 

4)  після опублікування рішення про припинення комунального підприємства, 

вжити заходів для виявлення кредиторів і письмово їх повідомити про 

припинення комунального підприємства; 

5) у встановленому порядку, після закінчення строку для пред’явлення вимог 

кредиторами, забезпечити складання проміжного передавального акта, який 

повинен містити відомості про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами 

вимог та результатів їх розгляду, положення про правонаступництво щодо всіх 

зобов’язань юридичної особи, що припиняється; 

6) у встановленому порядку вжити необхідних заходів щодо стягнення 

дебіторської заборгованості підприємства та розрахунку з кредиторами; 

7) вжити інших заходів, пов’язаних з припиненням підприємства, в порядку, 

установленому чинним законодавством України; 

8) після закінчення процедури реорганізації, але не раніше двох місяців з дати 

публікації повідомлення, подати державному реєстраторові документи, 

необхідні для проведення  державної реєстрації припинення в результаті 

приєднання  зазначеної юридичної особи; 

9) у триденний термін від дати внесення запису до Єдиного державного реєстру 

про припинення комунального підприємства надати відповідні підтверджуючі 

документи. 

       8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, управління майном (Бондарь І.М.)  
 

 

 

    Міський голова                                                       В. Колісніченко 


