
ПРОЕКТ № 2449 

     

 

МІСЬКА РАДА МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

                СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

                                 Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___» _________ 2019 року № _____ 

 

 
Про ліквідацію комунального 

підприємства «Школяр» 

 

 

 

Відповідно до статей  25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 59 Господарського кодексу України, статей 

104,105,110 Цивільного кодексу України, Закону України «Про  державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб  - підприємців та громадських 

формувань», Міська  рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Ліквідувати  комунальне підприємство «Школяр»                                   

(код ЄДРПОУ  13750205). 

 

2. Утворити та затвердити  склад ліквідаційної комісії згідно з 

додатком. Місцезнаходження  ліквідаційної комісії: 25006, Кіровоградська 

область, місто Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41. 

 

3. Комісії з ліквідації здійснити  всі необхідні  заходи щодо ліквідації 

вищевказаного закладу у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Встановити, що з моменту утворення ліквідаційної комісії до неї 

переходять повноваження щодо управління справами комунального 

підприємства «Школяр». 

 

5. Встановити строк для заявлення кредиторами вимог - два місяці з 

дня офіційного оприлюднення рішення щодо ліквідації юридичної особи. 
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6. Встановити порядок заявлення кредиторами вимог шляхом 

направлення письмових вимог на адресу місцезнаходження комісії з 

ліквідації юридичної особи. 

 

7. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького: 

 

1) повідомити державного реєстратора про ліквідацію юридичної 

особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

2) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних  з ліквідацією  

закладу, зазначеним у пункті 1 даного рішення.   

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну        

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна О.В. 

 

 

 

 

Міський голова            А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга  Смолянцева  22 38 36 

 



 

                                                                                                        Додаток  

                                                                                         до   рішення  Міської ради 

міста Кропивницького 

«____»___________2019  

№______ 

 

                      

                                                          СКЛАД   

         комісії з припинення комунального підприємства  «Школяр» 

 

                                                    Голова комісії: 
 

Горбовський           

Сергій  Володимирович                                 

реєстраційний номер    

облікової картки  платника 

податків (далі -   

реєстраційний номер 

ОКПП) -                                   

- начальник управління торгівлі та                              

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі  та інвестицій 

         
 

 

 

                                        Заступник голови комісії 
 

Скорик 

Ганна Михайлівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -                                   

- начальник відділу торгівлі та захисту прав 

споживачів управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

 

                                               Члени комісії: 
Клімченко 

Людмила Михайлівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -                                   

- головний спеціаліст    департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Назаренко 

Анатолій Андрійович 

реєстраційний номер 

ОКПП) -                                   

- старший інспектор відділу правового 

забезпечення юридичного управління 

Смолянцева 

Ольга Борисівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -                                   

- головний спеціаліст відділу споживчого 

ринку та послуг управління торгівлі та                              

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

 

Директор департаменту – 

начальник управління економіки                                           А. ПАЛИВОДА 


