
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11  травня  2018 року                                                                        № 439 

 

Про ліквідацію комунального 

підприємства «Благоустрій» 

 

 З метою оптимізації системи комунального господарства смт Власівка, 

відповідно до ст.ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.59,60 Господарського кодексу України, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Припинити шляхом ліквідації комунальне підприємство „Благоустрій” 

Власівської селищної ради (надалі КП «Благоустрій»). 

2. Затвердити положення про ліквідаційну комісію КП «Благоустрій» 

(додається). 

3. Створити та затвердити ліквідаційну комісію комунального 

підприємства «Благоустрій» у наступному складі: 

Голова комісії: ЗАЯЦ Анатолій Іванович – приватний підприємець. 

Член комісії: КРИВЕНКО В.П. - представник Власівської селищної ради. 

4. Покласти на ліквідаційну комісію КП «Благоустрій» обов’язки з 

ліквідації підприємства у встановленому законодавством порядку. 

5. Встановити строк у два місяці після публікації оголошення про 

ліквідацію для пред’явлення претензій кредиторами до КП «Благоустрій». 

6. Ліквідаційній комісії на протязі трьох місяців з дати прийняття цього 

рішення провести заходи по ліквідації КП «Благоустрій» та надати на 

затвердження Власівській селищній раді ліквідаційний баланс підприємства. 

7. Встановити ЗАЯЦ Анатолію Івановичу оплату послуг за виконання 

обов’язків голови ліквідаційної комісії КП «Благоустрій» в розмірі мінімальної 

заробітної плати до повної ліквідації КП «Благоустрій» за рахунок коштів 

бюджету Власівської селищної ради. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, 

гласності, захисту прав людини, зв'язків з об'єднаннями громадян та реалізації 



 

 

 державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова 

комісії депутат Глинченко О.М.), з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства, комунальної власності та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії депутат 

Вовк Т.В.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 
 

 
  



 

 

Додаток 

до рішення Власівської селищної  ради 

від 11 травня 2018р. № 439 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про ліквідаційну комісію  

Комунального підприємства «Благоустрій» 
 

Ліквідаційна комісія КП «Благоустрій» Власівської селищної ради (надалі – КП 

«Благоустрій) створюється рішенням Власівської селищної  ради відповідно до 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Господарського кодексу України. 

Ліквідаційна комісія здійснює функції органу управління КП  «Благоустрій» в 

процесі його ліквідації. 

Основними функціями ліквідаційної комісії є: 

оприлюднення оголошення про ліквідацію підприємства та повідомлення 

кредиторів підприємства про прийняте рішення щодо ліквідації; 

виявлення претензій кредиторів підприємства, розгляд заявлених претензій, 

прийняття рішень за результатами їх розгляду; 

проведення інвентаризації майна, майнових прав та інших активів 

підприємства та проведення за необхідності їх експертної оцінки; 

на підставі даних інвентаризації і оцінки активів підприємства – формування 

ліквідаційної маси; 

забезпечення охорони і збереження майна підприємства; 

формування переліку кредиторів, визначення обсягів кредиторської 

заборгованості, залучення аудитора для підтвердження достовірності даних; 

забезпечення дотримання законодавства про працю в процесі ліквідації; 

проведення при необхідності реалізації майна та інших активів підприємства; 

проведення розрахунків з кредиторів підприємства; 

складання ліквідаційного балансу та подання його на затвердження Власівської 

селищної ради; 

зняття підприємства з обліку платників податків в податкових органах, 

закриття рахунків в банківських установах, передача органам внутрішніх справ 

наявних на підприємстві печаток і штампів, передача до архівної установи 

документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, подання до органів 

державної реєстрації суб’єктів підприємства документів для виключення 

підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

передача майна, що залишилося після ліквідації підприємства, виконавчому 

комітету  Власівської селищної  ради; 

Для здійснення заходів, необхідних для ліквідації підприємства, ліквідаційна 

комісія має право: 



 

 

укладати договори щодо продажу майна, реалізації інших активів 

підприємства, в тому числі, мирових угод при розгляді справ за участю підприємства 

в судах або в ході виконавчого впровадження; 

укладати договори і угоди з оцінювачами, аудиторами,експертами, особами, 

що забезпечують продаж майна підприємства,особами, що забезпечують охорону 

майна, а також залучати на договірних підставах інших спеціалістів, у випадку 

необхідності; 

представляти підприємство в судах, господарських судах з метою стягнення 

дебіторської заборгованості, врегулювання відносин з кредиторами, захисту прав і 

інтересів підприємства в якості третьої особи; 

представляти підприємство в органах державної влади і управліннях, органах 

місцевого самоврядування, правоохоронних, податкових та інших органах з питань 

проведення ліквідації підприємства; 

здійснювати функції органу, що уповноважений власником, у трудових 

відносинах з працівниками підприємства; 

користуватися рахунками підприємства в банківських установах та 

використовувати їх печатку; 

здійснювати інші дії, необхідні для проведення ліквідації. 

Ліквідаційна комісія зобов’язана провести вичерпні заходи щодо ліквідації 

підприємства відповідно до покладених на неї функції і у відповідності до 

законодавства України. 

Ліквідаційна комісія в межах чинного законодавства несе відповідальність за 

дотримання процедури ліквідації, збереження і належну реорганізацію ліквідаційної 

маси, виявленої в ході інвентаризації, дотримання черговості  задоволення вимог 

кредиторів, достовірності ліквідаційного балансу. 

Ліквідаційна комісія складається з двох осіб, що визначаються виконавчим 

комітетом Власівської селищної ради. 

Очолює ліквідаційну комісію її голова, призначений рішенням Власівської 

селищної ради. Голова ліквідаційної комісії діє від імені КП «Благоустрій», 

представляє його у відносинах з третіми особами, користується правом першого 

підпису на фінансових документах, правом підпису договорів (угод) без додаткових 

доручень (довіреностей). Голова ліквідаційної комісії скликає і головує на засіданнях 

ліквідаційної комісії, призначає члена комісії, відповідального за складання 

протоколів засідань, разом з цією особою підписує протоколи засідань. 

Умови матеріального забезпечення голови ліквідаційної комісії визначаються 

Власівською селищною радою, а умови матеріального забезпечення членів 

ліквідаційної комісії – головою ліквідаційної комісії. 

Голова і члени ліквідаційної комісії користуються усіма правами і гарантіями, 

передбаченими чинним законодавством про працю України. 

 

 


