
ПРОЄКТ № 409 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "____"_____________ 2021 року      №______ 

 

 

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», Статутом комунального підприємства «Правник», затвердженим 

рішенням міської ради від 29 січня 2004 року № 679, у зв’язку з недоцільністю 

подальшої діяльності комунального підприємства «Правник» Кропивницька 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Ліквідувати комунальне підприємство «Правник» (код 

ЄДРПОУ 26007519, місцезнаходження: місто Кропивницький (Кіровоград), 

Студентський бульвар, 1-б (проспект Комуністичний, 1-б). 

 

2. Затвердити ліквідаційну комісію комунального підприємства 

“Правник” згідно з додатком. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 25006, 

Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика 

Перспективна, 41. 

 

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

переходять повноваження щодо управління справами комунального 

підприємства «Правник». 

 

4. Голові ліквідаційної комісії у встановленому законом порядку: 

1) забезпечити опублікування в офіційному друкованому виданні 

відповідних     повідомлень     про     припинення    діяльності    комунального 
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підприємства «Правник» та про порядок і строки заявлення кредиторами 

вимог до нього; 

2) повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення 

діяльності комунального підприємства «Правник» та подати документи, 

необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців відповідних записів: 

3) забезпечити передачу приватизаційних справ, які підлягають 

зберіганню, до управління комунальної власності Кропивницької міської   

ради згідно з актом приймання-передачі; 

4) вжити інших заходів, пов'язаних із ліквідацією, відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

5. Установити строк заявлення вимог кредиторів до комунального 

підприємства «Правник», що ліквідується, - два місяці з дня публікації 

повідомлення про припинення. Вимоги кредиторів заявляються шляхом 

надсилання листів на адресу  місцезнаходження ліквідаційної комісії. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Пасенко 35 83 28 



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

«___»___________ 2021 року № ____ 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення комунального підприємства 

«Правник» 

 

Голова комісії 

 

МОСІН  

Олександр Володимирович 

 

 

- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 

Члени комісії: 

 

БЕДЛІНСЬКА 

Яніна Олексіївна 

 

 

- головний бухгалтер 

управління комунальної 

власності   

БРЮМ  

Олена Миколаївна 

 

- начальник управління 

діловодства та організаційної 

роботи  

 

ВОЛОХОВ 

Віталій Іванович  

 

- 

 

 

 

головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в 

судах юридичного управління  

 

ПІЛЬЧІК 

Тетяна Станіславівна 

 

- начальник відділу проведення 

перевірок управління з питань 

запобігання і виявлення 

корупції  

 

РИБАК   

Микола Аркадійович 

 

- начальник відділу праці 

департаменту з питань 

економічного розвитку  

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

 

- 

 

 

 

 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства  
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УСАТОВА  

Алла Леонідівна 

 

- начальник відділу 

організаційного та правового 

забезпечення управління 

комунальної власності  
 

ШОВЕНКО 

Лариса Володимирівна  

 

- начальник відділу приватизації 

управління комунальної 

власності  

 

ЦУРКАН  

Надія Миколаївна  

 

- директор комунального 

підприємства «Правник» 

 

 

Начальник управління  

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 


