
                     

     ПРОЄКТ 1317 

ДООПРАЦЬОВАНО 17.08.2022 

 

 

 

         КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

              CЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

                                 Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___» _________ 2022  року № _____ 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 06 березня 2013 року № 2264  "Про припинення 

комунального підприємства 

"Кіровоградські ринки" шляхом ліквідації" 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 59 Господарського кодексу України,    

статей 104, 105, 110 - 112 Цивільного кодексу України, Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до рішення  міської ради  від 06 березня 2013 року                  

№ 2264 "Про припинення комунального підприємства "Кіровоградські ринки" 

шляхом ліквідації", а саме: 

  1) затвердити склад комісії з припинення  комунального підприємства 

"Кіровоградські ринки" шляхом ліквідації  (далі - Ліквідаційна комісія)  у 

новій редакції згідно з додатком; 

       2) у пункті 2 змінити  місцезнаходження Ліквідаційної комісії та 

зазначити наступну адресу: 25006, Кіровоградська область, місто 

Кропивницький,  вул. Велика Перспективна, 41, каб. 122. 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну        

комісію міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана. 

 

Секретар міської ради                                                            Олег КОЛЮКА 

 

 
Ольга Смолянцева  35 61 54 

 



                                                                                 Додаток 

       до рішення  Кропивницької  

                                                                     міської ради 

       «____»_________2022 року  №__ 

 

                                                       

                                                                СКЛАД   

                       комісії з припинення комунального підприємства  

                          "Кіровоградські ринки"шляхом ліквідації 

 

 

                                              Голова комісії 

 

БАБІЙ                             

Ірина Борисівна                                   

реєстраційний номер    

облікової картки  платника 

податків (далі -   

реєстраційний номер 

ОКПП) - ***********                                  

- начальник відділу  торгівлі та 

послуг  управління торгівлі та 

побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку 

                                       

                                       Заступник голови комісії 

 

СКОРИК                             

Ганна Михайлівна                                   

реєстраційний номер    

облікової картки  платника 

податків (далі -   

реєстраційний номер 

ОКПП) - ***********                                  

- начальник відділу  захисту прав 

споживачів управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку 

 

 

                                               Члени комісії: 

 

ЛИЧОВА                                           

Любов Олександрівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -**********   

 

МАЛИНОВСЬКА 

Антоніна Борисівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -**********   

 

 

 

- головний бухгалтер департаменту з 

питань економічного розвитку 

 

 

 

- головний спеціаліст відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку 

 

 



МАСАНСЬКА                                                                     

Ольга Василівна                       

реєстраційний номер 

ОКПП) -**********   

 

ПІЛЬЧІК 

Тетяна Станіславівна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -**********   

                                   

- в. о. директора комунального 

підприємства «Ринково-побутові 

послуги» Кропивницької міської ради 

 

 

- заступник начальника відділу 

проведення перевірок управління з 

питань запобігання і виявлення 

корупції 

 

САЛОВА                              

Ольга Миколаївна 

реєстраційний номер 

ОКПП) -**********   

                                   

- головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в судах 

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  

 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку                                            Ніна РАХУБА 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради  "Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06 березня 2013 року № 2264 "Про припинення 

комунального підприємства "Кіровоградські ринки" шляхом ліквідації" 

 

1. Посилення на законодавство  

 

 Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань".  

 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 

     Проєкт рішення підготовлено з урахуванням таких факторів: 

        1) Комунальне підприємство "Кіровоградські ринки"                                         

(далі -   КП «Кіровоградські ринки») не здійснює господарську діяльність з                   

2013 року. Працівники   КП «Кіровоградські ринки»  скорочені з подальшим 

припиненням трудових відносин; 

         2) необхідність виконання рішення міської ради від 06.03.2013 року № 2264 

"Про припинення комунального підприємства "Кіровоградські ринки" шляхом 

ліквідації"; 

        3) внесення змін до складу комісії з припинення комунального 

підприємства «Кіровоградські ринки» шляхом ліквідації. 

 

3. Ціль прийняття проєкту 

 

          Завершення процедури виконання рішення міської ради                                           

від 06.03.2013 року № 2264 "Про припинення комунального підприємства 

"Кіровоградські ринки" шляхом ліквідації". 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом  
 

  Проєкт рішення буде внесено на розгляд: 

1)  постійних комісій Кропивницької міської ради: 

           з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та  регуляторної політики;  

           з питань екології, земельних відносин та комунальної власності; 

2)  засідання виконавчого комітету.   

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення 

   

Дане питання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з 

міського бюджету.  

 

Директор департаменту  з питань 

економічного розвитку  міської ради                                             Ніна РАХУБА    

 

                                                        
Ольга Смолянцева 35 61 54      


	КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
	В И Р І Ш И Л А:

