
                                                                                                                     ПРОЕКТ 

                                                                                             
УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

 Р І Ш Е Н Н Я              

(чотирнадцята (32)  сесія сьомого скликання) 

 

від 23 травня 2019 року  

м. Городня 

 

Про створення комунального 

підприємства «Перспектива» 

Городнянської   міської  ради 

  

Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, 

враховуючи необхідність створення комунального підприємства для 

забезпечення комплексного економічного та соціального розвитку 

Городнянської об’єднаної територіальної громади шляхом задоволення потреб 

населення, підприємств та організацій усіх форм власності, Городнянська 

міська рада  

                                             В И Р І Ш И Л А: 

 

             1. Створити комунальне підприємство «Перспектива» Городнянської 

міської ради  за адресою: 15100,  Чернігівська область, Городнянський район, 

м. Городня, вул. Троїцька, буд. 13. 

   1.1. Затвердити Статут комунального підприємства «Перспектива» 

Городнянської міської ради, що додається. 

            1.2 Міському голові Богдану А.І. призначити в установленому 

законодавством порядку директора комунального підприємства 

«Перспектива» Городнянської міської ради.  

            1.3. Директору комунального підприємства «Перспектива» 

Городнянської міської ради провести державну реєстрацію зазначеного 

підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

    2. Після здійснення державної реєстрації підприємства в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань передати у постійне користування КП «Перспектива» 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у 

комунальній власності Городнянської міської ради згідно переліку, що 

додається. 

    3. Створити та затвердити постійно діючу комісію з питань 

врегулювання спільної діяльності КП «Перспектива» у складі: 



- Мамедов В.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Городнянської міської ради, голова комісії;  

- Камко Д.М. – спеціаліст 1 категорії юридичного відділу Городнянської 

міської ради, заступник голови комісії; 

- Деркач Є.Ф. – спеціаліст 1 категорії відділу економіки, транспорту, 

торгівлі та інвестицій Городнянської міської ради, секретар комісії.  

Члени комісії: 

- Чехман Є.С. – водій відділу культури, сім’ї , молоді та спорту 

Городнянської міської ради;  

        - Коваль О.М. – спеціаліст 1 категорії юридичного відділу Городнянської 

міської ради;  

- Кравченко М.В. – депутат Городнянської міської ради; 

- Жадченко А.М. – депутат Городнянської районної ради; 

        - чинний керівник КП «Перспектива» 

        - в.о. старости за територіальністю. 

            4. Юридичному відділу Городнянської міської ради розробити та 

подати на затвердження виконкому міської ради Положення про постійно 

діючу комісію з питань врегулювання спільної діяльності КП «Перспектива». 

            5. Керівнику КП «Перспектива» розробити та подати на затвердження 

виконкому міської ради Положення про відбір учасників для здійснення 

спільної діяльності.                    

            6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

Городнянської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                           А.І. Богдан 


