
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять перша позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07  червня  2018 року                                                                        № 470 

 

Про ліквідацію комунального 

підприємства «Благоустрій» 

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.104, 110-112 Цивільного кодексу України, ст.59 

Господарського кодексу України, з метою оптимізації системи комунального 

господарства смт Власівка, та враховуючи недоцільність подальшої діяльності 

комунального підприємства «Благоустрій» Власівської селищної ради через 

його збитковість та неможливість продовження ним подальшої діяльності, 

Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Припинити шляхом ліквідації комунальне підприємство «Благоустрій» 

Власівської селищної ради (код ЄДРПОУ 32991975) (надалі – КП 

«Благоустрій»). 

2. Затвердити Порядок припинення шляхом ліквідації КП «Благоустрій» 

(додається). 

3. Визначити Ліквідатором фізичну особу-підприємця ЗАЯЦ Анатолія 

Івановича (ідентифікаційний код 2117503335) (надалі – Ліквідатор). 

4. Покласти на Ліквідатора КП «Благоустрій» обов’язки з ліквідації 

підприємства у встановленому законодавством порядку. 

5. Встановити строк у два місяці після публікації оголошення про 

ліквідацію КП «Благоустрій» для пред’явлення кредиторами своїх вимог до 

юридичної особи, що припиняється. 

6. Ліквідатору провести ліквідаційну процедуру згідно з вимогами 

чинного законодавства протягом трьох місяців з дати прийняття рішення про 

ліквідацію КП «Благоустрій» та надати на затвердження Власівській селищній 

раді ліквідаційний баланс підприємства.  

7. Витрати пов’язані з ліквідаційною процедурою КП «Благоустрій» 

передбачити за рахунок коштів селищного бюджету. 



 

 

8. Встановити ФОП ЗАЯЦ Анатолію Івановичу оплату послуг за 

виконання обов’язків Ліквідатора в розмірі мінімальної заробітної плати за 

місяць до повної ліквідації КП «Благоустрій» за рахунок коштів бюджету 

Власівської селищної ради. 

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Власівської селищної 

ради від 11.05.2018 № 439. 

10. 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 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Власівської селищної ради  

від 07.06.2018 № 470 

 

Порядок 

припинення шляхом ліквідації  

комунального підприємства «Благоустрій» 

Власівської селищної ради 

 
1. Даний Порядок припинення шляхом ліквідації комунального 

підприємства «Благоустрій» (далі - Порядок) застосовується для проведення 

ліквідації комунального «Благоустрій» Власівської селищної ради. 

2. Ліквідація комунального підприємства «Благоустрій» здійснюється 

ліквідатором визначеним власником підприємства – Власівською селищною 

радою. 

3. З дати прийняття рішення про припинення КП «Благоустрій» до 

ліквідатора переходять права по управлінню підприємством. 

4. Процес по ліквідації комунального підприємства «Благоустрій» 

розпочинається з дати прийняття рішення. 

5. Ліквідатор зобов'язаний:  

вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості 

комунального підприємства «Благоустрій» та виявлення вимог кредиторів з 

письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію підприємства; 

оцінити наявне майно підприємства, розраховуватися з кредиторами, 

скласти ліквідаційний баланс;  

подати ліквідаційний баланс на затвердження до Власівської селищної ради.  

6. Основними функціями Ліквідатора є:  

оприлюднення оголошення про ліквідацію підприємства; 

виявлення претензій кредиторів підприємства, розгляд заявлених претензій, 

прийняття рішень за результатами їх розгляду; 

розгляд заявлених претензій кредиторів підприємства, 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. 

7. Для здійснення заходів, необхідних для ліквідації підприємства, 

Ліквідатор 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; 

користуватися рахунками підприємства в банківських установах та 

використовувати їх печатку; 

здійснювати інші дії, необхідні для проведення ліквідації. 

8. Ліквідатор зобов’язаний провести вичерпні заходи щодо ліквідації 

підприємства відповідно до покладених на нього функцій і у відповідності до 

законодавства України. 

9. Ліквідатор 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. 

10. Після завершення процесу ліквідації Ліквідатор проводить у державних 

органах реєстрації припинення та виключення підприємства з Єдиного 

Державного Реєстру. 

11. Робота Ліквідатора закінчується після завершення процесу ліквідації 

підприємства та отримання від державних органів повідомлення про припинення 

державної реєстрації підприємства з Єдиного Державного Реєстру. 


