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ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про реорганізацію комунального підприємства
«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС»
шляхом приєднання
З метою підвищення ефективності роботи житлово-комунального
господарства громади та ефективного використання майна комунальної
власності, відповідно до статей 104, 106 Цивільного кодексу України, статей 57,
58, 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини 1 статті 26,
частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з
питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житловокомунального господарства, архітектури, містобудування та благоустрою,
Великодимерська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Реорганізувати
комунальне
підприємство
«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» код ЄДРПОУ 32651481, шляхом
приєднання до комунального підприємства «Великодимерське» код ЄДРПОУ
32183650.
2. Встановити, що комунальне підприємство «Великодимерське», код
ЄДРПОУ 31731838, є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального
підприємства «СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» код ЄДРПОУ 32651481.
3. Доручити начальнику КП «Великодимерське» Драному М.І.
затвердити склад комісії з реорганізації комунального підприємства
«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС».
4. Установити, що до комісії з реорганізації комунального підприємства
переходять повноваження щодо здійснення його керівництва і діяльності на
період реорганізації.
5. Комісії з реорганізації комунального підприємства підготувати
передавальні акти та подати їх на затвердження Великодимерській селищній раді
згідно чинного законодавства.
6. Голові комісії з реорганізації комунальних підприємств:
- повідомити державного реєстратора про припинення комунальних
підприємств, шляхом приєднання, та подати йому в установленому
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законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного
державного реєстру відповідних записів;
- забезпечити в порядку, встановленому законодавством, попередження та
звільнення працівників комунальних підприємств відповідно до пункту 1 статті
40 Кодексу законів про працю України;
- вжити усіх необхідних заходів, пов’язаних з реорганізацією підприємств, в
порядку, установленому чинним законодавством України;
- після закінчення процедури реорганізації, подати державному реєстраторові
документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення в
результаті приєднання зазначеної юридичної особи.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань комунальної власності, інфраструктури,
транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування
та благоустрою.

Селищний голова

Смт Велика Димерка
Від__________2022 року
№ «_________»

Анатолій БОЧКАРЬОВ
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Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про реорганізацію комунального підприємства
«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» шляхом
приєднання»
З метою підвищення ефективності роботи житлово-комунального
господарства громади та ефективного використання майна комунальної
власності, відповідно до статей 104, 106 Цивільного кодексу України, статей 57,
58, 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини 1 статті 26,
частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з
питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житловокомунального господарства, архітектури, містобудування та благоустрою, було
вирішено подати до розгляду чергової сесії проект даного рішення.

Начальник відділу капітального
будівництва, житлово-комунального
господарства,
комунальної власності та розвитку
інфраструктури

Г. Плотнікова

