
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від     липня 2021 року №_____  

 
м. Олександрія 

 
Про припинення комунального 
підприємства «Благоустрій» 
Олександрійської міської ради 
шляхом ліквідації 
 

Відповідно до п. 30 ст. 26, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись ст. ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, розглянувши 
лист Головного управління Державної податкової служби України «Щодо погашення 
податкового боргу КП «Благоустрій» від 15.06.2021, з метою вирішення питання 
погашення податкового боргу комунального підприємства «Благоустрій» 
Олександрійської міської ради, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ:  
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Припинити комунальне підприємство «Благоустрій» Олександрійської міської 

ради (код ЄДРПОУ 37583448) шляхом ліквідації. 
 
2) Призначити ліквідаційну комісію комунального підприємства «Благоустрій» 

Олександрійської міської ради та затвердити її склад (додається). 
 
3) Встановити строк подання кредиторами вимог 2 місяці з дати оприлюднення 

відповідного повідомлення у спеціалізованому засобі масової інформації. 
 
4) Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора 

про припинення комунального підприємства «Благоустрій» Олександрійської міської ради 
та подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань відповідних відомостей; 

- здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного 
законодавства України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення про 
припинення; 

- після оприлюднення оголошення про припинення підприємства вжити заходів до 
виявлення кредиторів та письмово їх повідомити про припинення підприємства шляхом 
ліквідації; 



- у встановленому порядку після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами забезпечити складання проміжного ліквідаційного балансу, який повинен 
містити відомості про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог та 
результатів їх розгляду та подати його на затвердження міської ради;  

- після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та 
подати його на затвердження міської ради; 

- подати документи на державну реєстрацію комунального підприємства 
«Благоустрій» Олександрійської міської ради шляхом ліквідації після закінчення строку 
на заявлення вимог кредиторами. 
 

5) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання природних 
ресурсів. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від     липня 2021 №____ 

 
СКЛАД 

ліквідаційної комісії  
комунального підприємства «Благоустрій» Олександрійської міської ради 

 
Голова комісії: 

 
ЛИННИК  
Євгеній Сергійович  
 
 
 
 
 
СКЛЯР 
Юрій Анатолійович  
 

- головний інженер комунального підприємства 
«Чисте місто» Олександрійської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
__________________)  
 

Заступник голови комісії: 
 

 - заступник начальника юридичного управління 
Олександрійської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
__________________)  

 
Члени комісії: 

 
БОДОНОВА  
Карина Едуардівна 
 

 - бухгалтер комунального підприємства «Чисте місто» 
Олександрійської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків __________________) 
 

ПЕТРЕНКО  
Ольга Федорівна 
 
 
 
МАТВІЄНКО  
Михайло Володимирович 
 

 - головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту 
фінансового управління Олександрійської міської ради; 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків __________________) 
 
-  депутат Олександрійської міської ради VIII скликання, 
голова постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, архітектури, 
будівництва та раціонального використання природних 
ресурсів  
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків __________________)  
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


