
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

9 сесія                             VIІІ скликання  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

16 серпня 2021 року                   № 9-___/VIІІ 

 

Про припинення  фінансово–господарської  

діяльності Комунального підприємства 
Руськополянської сільської  ради «Благоустрій» 

 

  

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, статтею 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Господарського кодексу 

України, статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань», у зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності 

Комунального підприємства Руськополянської сільської  ради «Благоустрій», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального та дорожнього господарства, інфраструктури,  

надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та енергоефективності та  постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Руськополянська сільська 

рала  

  
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність Комунального підприємства Руськополянської 

сільської  ради «Благоустрій» (код ЄДРПОУ  32995587, місцезнаходження – 

19601, Черкаська обл., Черкаський район, село Геронимивка, ВУЛИЦЯ 

ВЕРНИГОРИ, будинок 25) шляхом його ліквідації. 

 

2. Створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад (додається). 
  

3. Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, 

передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації Комунального 

підприємства Руськополянської сільської  ради «Благоустрій», у тому числі: 
1) протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності рішення 

письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення 

юридичної особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 
2) забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи; 

https://drive.google.com/file/d/1ZrkU7-MRxP4MtS3ruGvbzP2Y5iYzsout/view?usp=sharing


3) вжити заходів щодо інвентаризації майна Комунального підприємства 

Руськополянської сільської  ради «Благоустрій», а також щодо повернення 

майна, яке перебуває у третіх осіб (за потреби); 
4) до моменту затвердження ліквідаційного балансу  скласти та подати 

органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального 

страхування звітність за останній звітний період; 
5) провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями Комунального підприємства Руськополянської сільської  ради 

«Благоустрій»; 
6) до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів закрити рахунки, 

відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для 

розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи; 
7) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна 

юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх 

розгляду; 
8) подати на затвердження до Руськополянської сільської ради проміжний 

ліквідаційний баланс в установленому порядку; 
9) документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передати в 

установленому законодавством порядку відповідним архівним установам; 
10) подати на затвердження до Руськополянської сільської ради 

ліквідаційний баланс; 
11) подати державному реєстратору документи, передбачені законом для 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений 

законом строк. 

  
4. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами Комунального 

підприємства Руськополянської сільської  ради «Благоустрій» становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття даного рішення. 
  

5. Місцезнаходження роботи ліквідаційної комісії: 19601, Черкаська обл., 

Черкаський район, село Геронимивка, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 25. 

6.  Рішення Руськополянської сільської ради від 30 червня 2021 року № 8-

29/VIІІ  «Про припинення фінансово – господарської діяльності Комунального 

підприємства Руськополянської сільської ради «Благоустрій» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального та дорожнього 

господарства, інфраструктури,  надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та 

енергоефективності та  постійну комісію з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

                

         Сільський голова                                                    Олег ГРИЦЕНКО 

   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15


Додаток 1 

                                                                                 до рішення  сільської ради  

                                                                                 від 16.08.2021 № ___/VIІІ  

 

 

Склад ліквідаційної комісії з ліквідації Комунального підприємства 

Руськополянської сільської  ради «Благоустрій» 

 

 

Голова комісії: 

Прохорова Любов Олексіївна – в. о. директора Комунального підприємства 

Руськополянської сільської  ради «Благоустрій» (ідентифікаційний номер 

_____________); 

 

Заступник голови комісії: 

Шпак Юлія Василівна, головний бухгалтер, начальник відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради (ідентифікаційний номер ______________); 

 

Члени комісії: 

 

Комишан Любов Іванівна –  головний бухгалтер Комунального 

підприємства Руськополянської сільської  ради «Благоустрій» (ідентифікаційний 

номер _______________); 

 

Черненко Роман Вікторович – голова постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, депутат Руськополянської сільської ради 

(ідентифікаційний номер _______________); 

 

Харченко Станіслав Васильович – голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального та дорожнього господарства, 

інфраструктури,  надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та 

енергоефективності, депутат Руськополянської сільської ради (ідентифікаційний 

номер ___________________); 

 

Деркач Микола Іванович – депутат Руськополянської сільської ради 

(ідентифікаційний номер _______________); 

 

Шпак Надія Антонівна - секретар Руськополянської сільської ради та 

виконкому, депутат Руськополянської сільської ради (ідентифікаційний номер 

_______________); 

 

Болотюк Валентина Григорівна, начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

(ідентифікаційний номер ______________); 



 

Чередніченко Вікторія Вікторівна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Руськополянської сільської ради (ідентифікаційний номер 

_________________); 

 

Хряпак Юлія Сергіївна – начальник Фінансового управління 

Руськополянської сільської ради (ідентифікаційний номер ______________). 

 

 

Сільський голова                                                            Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


