
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять перша сесія                                      Восьмого скликання

27.05.2022                                                     №1

Про реорганізацію комунального 
підприємства Андрушівської  міської
ради  АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ  
шляхом приєднання 

Відповідно до ст.ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу, ст.ст. 57, 58,
59,  78  Господарського  кодексу  України,  Законів  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою поліпшення
та  оптимізації  обслуговування  населення  громади,  підвищення  ефективності
використання  майна  комунальної  власності  територіальної  громади,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради  з питань  комунальної
власності,  інфраструктури,  транспорту,  житлово-комунального  господарства,
архітектури, благоустрою та земельних законності, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Реорганізувати  комунальне підприємство Андрушівської  міської  ради
АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ  (код  ЄДРПОУ  37260069,  вул.Садова,  9,
м.Андрушівка,  Бердичівського  району  Житомирської  області)  шляхом
приєднання  до  комунального  підприємства  Андрушівської  міської  ради
«Комсервіс»  (код  ЄДРПОУ  33967566,   вул.  Ярослава  Мудрого,  67,
м.Андрушівка, Бердичівського району Житомирської області).  

2.Утворити  комісію  з  реорганізації  комунального  підприємства
Андрушівської  міської  ради   АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, затвердити  її



склад  (додається)  та визначити місцезнаходження комісії  за  адресою 13400,
вул. Садова, 9, м.Андрушівка, Бердичівського району Житомирської області. 

3.Установити,  що  на  період  реорганізації  до  повноважень  комісії
переходять  повноваження  щодо  керівництва  діяльністю  комунального
підприємства Андрушівської міської ради  АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. 

4.Робота  комісії  з  реорганізації  припиняється  після  завершення
процедури  реорганізації  комунального  підприємства  Андрушівської  міської
ради  АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ.

5.Комісії  з  реорганізації  комунального  підприємства  підготувати
передавальні акти та подати їх на затвердження Андрушівській міській раді. 

6.Голові комісії з реорганізації комунального підприємства:
1)  у  триденний  термін  з  дати  прийняття  рішення  повідомити

державного  реєстратора  про  припинення  комунального  підприємства
Андрушівської  міської  ради   АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ  шляхом
приєднання  та  подати  йому  установлені  законодавством  документи  для
внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;

2)  забезпечити  в  порядку,  встановленому  законодавством,
попередження  про  звільнення  працівників  комунального  підприємства
відповідно  до  пункту  1  статті  40  Кодексу  законів  про  працю  України;
попередити працівників про реорганізацію підприємства з дотриманням вимог
чинного законодавства про працю;

3)  забезпечити  підготовку  та  подання  державній  службі  зайнятості
списків  осіб,  які  вивільняються  у  зв язку  з  реорганізацією  комунальногоʼ
підприємства;

4)  після  опублікування  рішення  про  припинення  комунального
підприємства,  вжити  заходів  для  виявлення  кредиторів  і  письмово  їх
повідомити про реорганізацію підприємства;

5)  у встановленому порядку, після закінчення строку для пред!явлення
вимог кредиторами,  забезпечити  складання проміжного передавального акта,
який  повинен  містити  відомості  про  склад  майна,  перелік  пред!явлених
кредиторами  вимог  та  результатів  їх  розгляду,  положення  про
правонаступництво щодо всіх зобов язань юридичної особи, що припиняється;ʼ

6)  у  встановленому  порядку  вжити  заходів  щодо  стягнення
дебіторської заборгованості підприємства та розрахунку з кредиторами;

7) вжити інших заходів,  пов’язаних з реорганізацією підприємства, в
порядку, установленому чинним законодавством України;

8) після закінчення процедури реорганізації, але не раніше двох місяців
з дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові документи,
необхідні  для  проведення  державної  реєстрації  припинення  в  результаті
приєднання зазначеної юридичної особи;

9) у триденний термін від дати внесення запису до Єдиного державного
реєстру  про  припинення  комунального  підприємства  надати  відповідні
підтверджуючі документи.



7.Встановити, що комунальне підприємство Андрушівської міської ради
«Комсервіс»  є  правонаступником  всіх  прав  та  обов язків  комунальногоʼ
підприємства Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ.

8.Директору  комунального  підприємства  Андрушівської  міської  ради
«Комсервіс»  підготувати  статут  підприємства  у  новій  редакції  та  провести
заходи  щодо  затвердження  та  реєстрації  статуту  у  відповідності  до  норм
чинного законодавства України.

9.Організацію виконання цього рішення покласти на відділ комунальної
власності, містобудування та архітектури апарату міської ради та її виконавчого
комітету.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту,
житлово-комунального  господарства,  архітектури,  благоустрою та  земельних
відносин  (Рудюк  П.М.), заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова                                Галина БІЛЕЦЬКА



Додаток 
до рішення двадцять першої сесії 
Андрушівської міської ради  
восьмого скликання
від 27.05.2022   №1

СКЛАД

комісії з реорганізації юридичної особи -  комунального підприємства
Андушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ   

(код ЄДРПОУ – 37260069 ) шляхом приєднання до комунального підприємства
Андрушівської міської ради «Комсервіс»

№
з/п 

П.І.Б. Займана посада Дата
народ-
ження

Ідентифі-
каційний

номер

Посада в
комісії з
припи-
нення 

1 Семенюк Віктор
Володимирович

т.в.о.директора комунального
підприємства Андрушівської

міської ради
АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІ

Й

Голова
комісії

2
Комінарець

Антон
Олександровичч 

начальник відділу комунальної
власності,  містобудування та
архітектури Андрушівської

міської ради

Секретар
комісії

3 Горкун
Володимир

Іванович

заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих

органів ради

Член
комісії

4 Яремчук
Володимир
Леонідович

начальник відділу юридичного
забезпечення Андрушівської

міської ради

Член
комісії



5. Ольхович
Сергій

Йосипович

директор КП Андрушівської
міської ради «Комсервіс» 

Член
комісії

6. Солопій
Людмила

Зигмундівна

в.о. головного бухгалтер
комунального підприємства
Андрушівської міської ради

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІ
Й

Член
комісії

7. Коваленко
Віктор

Петрович

головний бухгалтер
комунального підприємства
Андрушівської міської ради

«Комсервіс»

Член
комісії

Секретар міської  ради                                                          Ольга ПРОКОПЕНКО


