
 

П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

‟___” _______2023 року № _____ 

 

Проєкт № 1538 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ‟____” ___________ 2023 року                                                     № _______ 

 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 08 липня 2021 року № 570 

“Про ліквідацію комунального  

підприємства ‟Правник”  

 

Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтями 52, 

59 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104, 

105, 111 - 112 Цивільного кодексу України, Законом України ‟Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань”, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 

2021 року № 570 ‟Про ліквідацію комунального підприємства ‟Правник” та 

викласти у новій редакції склад ліквідаційної комісії з припинення 

комунального підприємства ‟Правник” згідно з додатком. 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Шовенко 35 83 32 

 



 

 

Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради  

‟____” _________2023 року №______ 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення комунального підприємства 

«Правник» 

 

Голова комісії 

 

МОСІН  

Олександр Володимирович 

РНОКПП - ********** 

 

- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 

Члени комісії: 

 

БЕДЛІНСЬКА 

Яніна Олексіївна 

РНОКПП - ********** 

                                       

- 

 

 

 

головний бухгалтер 

управління комунальної 

власності   

БРЮМ  

Олена Миколаївна 

РНОКПП - ********** 

 

- начальник управління 

діловодства та організаційної 

роботи  

КОВБАСЮК  

Анатолій Васильович 

РНОКПП - ********** 

 

- головний спеціаліст відділу 

організаційного та правового 

забезпечення управління 

комунальної власності 

 

ПІЛЬЧІК 

Тетяна Станіславівна 

РНОКПП - ********** 

 

- заступник начальника  відділу 

проведення перевірок 

управління з питань 

запобігання і виявлення 

корупції  

 

РИБАК   

Микола Аркадійович 

РНОКПП - ********** 

 

- начальник відділу праці 

департаменту з питань 

економічного розвитку  

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

РНОКПП - ********** 

 

- заступник  начальника 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства  
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ТАРАН 

Мирослава Василівна 

РНОКПП - ********** 

 

ШИМКО 

Наталія Геннадіївна 

РНОКПП - ********** 

 

- 

 

 

 

- 

головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в 

судах юридичного управління 

 

головний спеціаліст відділу  

приватизації управління 

комунальної власності 

 

ШОВЕНКО 

Лариса Володимирівна  

РНОКПП - ********** 

 

- начальник відділу приватизації 

управління комунальної 

власності  

 

   

 

 

Начальник управління  

комунальної власності                                        Алла ПАЛАМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 до проєкту рішення Кропивницької міської ради  

 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 

08 липня 2021 року № 570 "Про ліквідацію комунального підприємства 

"Правник"  

 

Нормативно-правове регулювання  

Даний проєкт розроблено відповідно до статей 140, 144, 146 

Конституції України, статей  52, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 104, 105, 111 – 112 Цивільного кодексу 

України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". 

Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

В зв`язку із звільненням з посади головного спеціаліста відділу 

представництва інтересів в судах юридичного управління Волохова В.І. та 

начальника відділу організаційного та правового забезпечення управління 

комунальної власності Усатової А.Л. до складу комісії включені головний 

спеціаліст відділу представництва інтересів в судах юридичного управління 

Таран М.В. та головний спеціаліст відділу організаційного та правового 

забезпечення управління комунальної власності Ковбасюк А.В. 

Мета прийняття  

Метою прийняття цього проєкту рішення є продовження роботи щодо  

виконання рішення Кропивницької міської  ради від 08 липня 2021 року № 

570 "Про ліквідацію комунального підприємства "Правник".  

Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом  

Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 08 липня 2021 року № 570 "Про ліквідацію комунального 

підприємства "Правник " буде розглянуто на засіданні постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності і 

на засіданні виконавчого комітету. 

Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення  

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з 

міського бюджету.  

 

 

 

Начальник управління  

комунальної власності                                           Алла ПАЛАМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

до проєкту рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                            

від 08 липня 2021 року № 570 "Про ліквідацію комунального підприємства "Правник" 

 

Діюча редакція Редакція (зміни, що пропонуються) 

Рішення сесії міської ради від 08 липня 2021 року № 570 "Про ліквідацію комунального підприємства 

"Правник" 

ВОЛОХОВ Віталій 

Іванович 

РНОКПП - ********** 

 

головний спеціаліст 

відділу представництва 

інтересів в судах 

юридичного управління 

ТАРАН 

Мирослава Василівна 

РНОКПП - 

********** 

 

головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в 

судах юридичного 

управління 

УСАТОВА  Алла 

Леонідівна 

РНОКПП -********** 

 

начальник  відділу 

організаційного та 

правового 

забезпечення управління 

комунальної власності 

КОВБАСЮК  

Анатолій Васильович 

РНОКПП - 

********** 

 

головний спеціаліст відділу 

організаційного та правового 

забезпечення управління 

комунальної власності 

 

 

 

 

Начальник управління  

комунальної власності                                                                                                Алла ПАЛАМАРЕНКО 

 

 

 

 


