
 
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 
 

(  двадцять третя   (41 ) сесія сьомого скликання) 

 

                                                                                               

від    11 червня  2020 року 

м. Городня 

 

Про припинення юридичної особи  

Комунального підприємства «Старт» 

Городнянської міської ради шляхом ліквідації 

 

 

З метою оптимізації управлінських рішень у сфері спорту,  та враховуючи 

недоцільність подальшої діяльності комунального підприємства «Старт», 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись ст.. 59, 60, 

135 Господарського кодексу України, ст.. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу 

України, ст.. 15, 17,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ст.. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада   

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Припинити юридичну особу -  комунальне підприємство «Старт» 

Городнянської міської ради  ( код ЄДРПОУ 42040339) шляхом ліквідації. 

 2.  Створити ліквідаційну комісію з припинення комунального підприємства 

«Старт»  Городнянської міської ради шляхом ліквідації згідно з додатком до 

цього рішення. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 15100, м. 

Городня Чернігівської області, вул.. Жижкуна, 1.  

 3. Голові ліквідаційної комісії (Пилипенко В.Ю.)  протягом трьох днів з 

моменту набрання рішенням законної сили письмово повідомити державного 

реєстратора про те, що комунальне підприємство «Старт» Городнянської міської 

ради розпочало процедуру припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

4. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторів до комунального 

підприємства «Старт» Городнянської міської ради ( код  ЄДРПОУ 42040339) 



складає 2 ( два) місяці з дня внесення рішення уповноваженої особи, щодо її 

припинення шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів приймаються за адресою 

15100, м. Городня Чернігівської області, вул.. Жижкуна,1. 

5. Зобов’язати голову ліквідаційної комісії (Пилипенко В.Ю.) провести 

процедуру припинення шляхом ліквідації підприємства, забезпечити вжиття всіх 

необхідних заходів, в тому числі: 

5.1 Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку 

працівників комунального підприємства «Старт» Городнянської міської ради  про 

припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

5.2 Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників 

комунального підприємства «Старт» Городнянської міської ради  у порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством України. 

5.3 Провести до 01.07.2020 року інвентаризацію майна комунального 

підприємства «Старт» Городнянської міської ради. 

5.4 Провести  розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 

зобов’язаннями  комунального підприємства «Старт» Городнянської міської ради. 

5.5 Скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження до 

Городнянської міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 

кредиторами комунального підприємства «Старт» Городнянської міської ради. 

5.6 Документи постійного зберігання передати до архівної установи. 

5.7 Забезпечити передачу комунального майна комунального підприємства 

«Старт» Городнянської міської ради на баланс Городнянській міській раді. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Городнянської міської ради  з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи та з питань бюджету, планування, фінансів та соціально –

економічного розвитку.         

  

 

 

Міський голова                             А.І.Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток  

до рішення двадцять третя   (41 ) сесія  

сьомого скликання   

Городнянської міської ради 

від 11 червня 2020 року 

«Про припинення юридичної особи  

Комунального підприємства «Старт»  

шляхом ліквідації 

 

 

Склад комісії 

З припинення комунального підприємства «Старт» 

 Городнянської міської ради 

шляхом ліквідації 

 

Пилипенко Володимир Юрійович – т.в.о. директора комунального підприємства 

«Старт» Городнянської міської ради (РН ОКПП 2059109156), голова комісії; 

 

Лахнеко Ігор Миколайович – перший заступник міського голови з питань 

виконавчих органів  ради (РН ОКПП 2450208599), заступник голови комісії ; 

 

Гончар Людмила Миколаївна – головний бухгалтер комунального підприємства 

«Старт» Городнянської міської ради (РН ОКПП 2567215285), секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Яцкова Олена Юріївна – начальник  Відділу культури,  сім’ї,  молоді та спорту 

Городнянської міської ради (РН ОКПП 3012503087); 

 

Яценко Дмитро Васильович – начальник юридичного відділу Городнянської 

міської ради (РН ОКПП 2535117210); 

 

Покормяхо Анна Олександрівна – головний бухгалтер Відділу культури,  сім’ї,  

молоді та спорту Городнянської міської ради (РН ОКПП 3115801382). 

 

 

 


