
                                                                                                                        проект      
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 17 лютого 2022 року 

м. Городня 

 

Про припинення юридичної особи 

Комунальне підприємство  «Город- 

нянська друкарня» Городнянської  

міської ради шляхом ліквідації 

 

З врахуванням вимог ст.ст. 59, 135 Господарського кодексу України, 

ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст.ст. 15, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», у зв'язку з відсутністю попиту на 

послуги, що надаються підприємством, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності, керуючись ст. 25, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада  

в и р і ш и л а: 

 

1. Припинити  юридичну  особу  –  Комунальне  підприємство 

«Городнянська друкарня» Городнянської міської ради (код ЄДРПОУ 

02469592) шляхом ліквідації.  

 

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення комунального 

підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради шляхом 

ліквідації згідно з додатком до цього рішення. Встановити місцезнаходження 

ліквідаційної комісії: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. 

Незалежності, 63. 

  

3. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох днів з моменту набрання 

рішенням законної сили письмово повідомити державного реєстратора про те, 

що комунальне підприємство «Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради розпочало процедуру припинення юридичної особи шляхом ліквідації.  

 

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

комунального підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради (код ЄДРПОУ 02469592) складає 2 (два) місяці з дня внесення рішення 

уповноваженої  особи  щодо  її  припинення  шляхом  ліквідації.  Вимоги 

кредиторів приймаються за адресою: 15100, Чернігівська область, м. Городня, 

вул. Незалежності, 63.  



5. Зобов’язати голову ліквідаційної комісії (Негоду О.А.) 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 «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради про припинення юридичної особи шляхом 

ліквідації. 

Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників 

комунального підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. 

 

              5.2. Провести до 15.03.2022 року інвентаризацію майна комунального 

підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради.  

 

5.3. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 

зобов’язаннями комунального підприємства «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради. 

 

         5.4. Скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження до 

Городнянської міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 

кредиторами комунального підприємства «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради. 

 

5.5. Документи постійного зберігання передати до архівної установи. 

 

5.6. Забезпечити передачу комунального майна комунального 

підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради на баланс 

Городнянської міської ради. 

 

5.7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Пірак Н.В. провести організаційні заходи щодо прийнятого майна 

згідно вимог чинного законодавства. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

 
Міський голова                                              Андрій БОГДАН



Додаток до рішення 

дванадцятої сесії восьмого 

скликання 

Городнянської міської ради від 

17 лютого 2022 року «Про 

припинення юридичної особи 

Комунальне підприємство 

«Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради 

шляхом ліквідації» 

 
 

Склад комісії 

з припинення комунального підприємства 

«Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради шляхом ліквідації 

 

Негода Олександр Анатолійович – директор комунального підприємства 

«Городнянська друкарня» Городнянської міської ради, голова комісії; 

 

Лахнеко Ігор Миколайович - заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради, заступник голови комісії; 

 

Солохненко Олена Миколаївна - головний бухгалтер комунального 

підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради, секретар 

комісії.  

 

Члени комісії: 

 

Осадча Віта Олександрівна - провідний спеціаліст з питань комунальної 

власності  відділу економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій Городнянської 

міської ради;; 

 

Яценко Дмитро Васильович - начальник юридичного відділу 

Городнянської міської ради; 

 

Пірак Наталія Володимирівна – начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності, головний бухгалтер Городнянської міської ради; 

 

  Підлісна Ірина Іванівна – керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету   

  Городнянської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення дванадцятої сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради 

                   «Про припинення юридичної особи Комунальне підприємство  

«Городнянська друкарня» Городнянської міської ради шляхом ліквідації» 
 

Потреба і мета прийняття рішення:  

Нормами ст.ст. 59, 135 Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 

105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст.ст. 15, 17 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» передбачено процедуру припинення юридичної 

особи. 

У зв'язку з відсутністю попиту на послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради, виникла 

необхідність у припиненні вказаної юридичної особи шляхом ліквідації 

відповідно до повноважень засновника та норм ст. 25, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Рішення передбачає припинення  юридичної особи  –  Комунальне  

підприємство «Городнянська друкарня» Городнянської міської ради (код 

ЄДРПОУ 02469592) шляхом ліквідації. Створення ліквідаційної комісії з 

припинення комунального підприємства та виконання інших, передбачених 

законодавством дій. 

 Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: забезпечення проведення процедури припинення 

юридичної особи  –  Комунальне  підприємство «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради шляхом ліквідації з метою раціонального 

використання бюджетних коштів. 

 

  

 

Начальник юридичного відділу 

Городнянської міської ради                                                               Яценко Д.В.   

 

 


