
проект рішення вносять депутати  
міської ради, доповідач Смакула М.М. 

 
 

  УКРАЇНА 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
________ СЕСІЇ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 
від ________________2016 року                                                                               №  _____ 

м. Олександрія 
 

Про припинення комунального підприємства  
Олександрійської міської ради «Жигулі» шляхом ліквідації 
               
У зв’язку з неприбутковістю діяльності підприємства, припиненням  бюджетного 
фінансування, керуючись ст.ст. 104, 105, 110-113 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 
60, 78 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 143 Конституції України, п. 30 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями статуту  
комунального підприємства Олександрійської міської ради «Жигулі», затвердженого 
рішенням Олександрійська міська рада Кіровоградської області, враховуючи рекомендації 
постійних депутатських комісій: з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції; з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування та раціонального використання природних ресурсів; з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики; з 
питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій; з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, 
сім’ї, молоді, фізкультури та спорту; з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення; з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання 
земельних відносин, - 
  

МІСЬКА  РАДА   ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити комунальне підприємство Олександрійської міської ради «Жигулі» 
шляхом ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню комунального підприємства 
Олександрійської міської ради «Жигулі» та затвердити її персональний склад згідно із 
додатком 1. 

3. Доручити ліквідаційній комісії розробити Порядок припинення комунального 
підприємства Олександрійської міської ради «Жигулі» шляхом ліквідації. 

4. Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру згідно з вимогами чинного 
законодавства протягом шести місяців з дати прийняття рішення про ліквідацію 
підприємства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Давиденко Л.В. 
 
 
       Міський голова                                                                                                     С. Цапюк



Додаток 1 
до рішення Олександрійської міської ради 7-
го скликання 
від  _________________ 2016 року № ______ 

  
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА «ЖИГУЛІ» 

 
Голова комісії: 
 
Давиденко Людмила Вадимівна  
- заступник міського голови 
 
Заступник голови комісії: 
 
Лоцман Геннадій Григорович – начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 
Члени комісії: 
Черевашко Ростислав Євгенович – начальник управління економіки міської ради 
 
Скляр Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного управління міської ради 
 
Грищенко Олена Володимирівна – начальник фінансового управління 
Гриценко Сергій Петрович 
- депутат Олександрійської міської ради 7-го скликання. 
 
Заріцький Віталій Васильович 
- депутат Олександрійської міської ради 7-го скликання. 
 
Матвієнко Михайло Володимирович 
- депутат Олександрійської міської ради 7-го скликання. 
 
Моцний Євген Сергійович 
- депутат Олександрійської міської ради 7-го скликання. 
 
Смакула Микола Мирославович 
- депутат Олександрійської міської ради 7-го скликання. 
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії по припиненню комунального 
підприємства Олександрійської міської ради «Жигулі» за адресою: пр. Леніна 59, м. 
Олександрія, Кіровоградська область, 28000. 

Міський голова         С.К. Цапюк 
 
 


