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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 сесії 

___________                                     Летичів                                                   №  

 

Про припинення діяльності комунального     

підприємства «Перемога» Снітівської  

сільської ради шляхом ліквідації 

 

Відповідно ст.ст. 104, 105,110-112 Цивільного кодексу України, ст. 59 

Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою оптимізації управління суб’єктами 

господарювання комунальної форми власності, в зв’язку із неможливістю в 

подальшому здійснювати господарську діяльність Комунальним 

підприємством «Перемога» Снітівської сільської ради, Летичівська селищна 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність комунального підприємства «Перемога» 

Снітівської  сільської ради (адреса: с. Снітівка Летичівський район 

Хмельницька область, поштовий індекс 31543, код 34323513)  шляхом 

ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності 

комунального підприємства «Перемога» Снітівської сільської ради в складі: 

- Малакова Лідія Василівна – голова комісії (Ідентифікаційний номер 

-**********); 

- Бадяк Світлана Степанівна – член комісії (Ідентифікаційний номер 

-**********); 

- Войченко Любов Петрівна – член комісії (Ідентифікаційний номер 

-**********). 

3. Надати право першого підпису фінансових та банківських документів 

голові ліквідаційної комісії – Малаковій Лідії Василівні, право другого підпису 

члену комісії Бадяк Світлані Степанівні. 

4. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 



 

4.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією підприємства в установленому 

чинним законодавством порядку; 

4.2. Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних 

осіб-підприємців про перебування юридичної особи у процесі ліквідації; 

4.3. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному 

підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення 

вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального 

підприємства та подати його на затвердження Летичівській селищній раді. 

4.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним 

законодавством України.  

4.5. Опублікувати на офіційному сайті Летичівської селищної ради та в 

друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію 

комунального підприємства «Перемога» Снітівської сільської ради; 

4.6. Попередити працівників комунального підприємства «Перемога» 

Снітівської сільської ради про їх звільнення у зв’язку з ліквідацією 

підприємства в установленому законом порядку; 

4.7. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на 

затвердження ради ліквідаційний баланс комунального підприємства 

«Перемога» Снітівської сільської ради. 

4.8. Завершити ліквідацію комунального підприємства «Перемога» 

Снітівської сільської ради. 

5. Встановити, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом 2-х 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію комунального 

підприємства. 

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Морозова О. М.). 

  

 

 Селищний голова                                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ         


