
 

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про реорганізацію комунального підприємства «Мартусівка» Гірської 

сільської ради шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Горянин» Гірської сільської ради 

 

З метою підвищення ефективності використання майна комунальної 

власності об’єднаної територіальної громади та якісного обслуговування 

населення, керуючись ст. 104, 106 Цивільного кодексу України, ст. 57, 58, 59, 

78 Господарського кодексу України, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 59, ч. 1 ст. 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати комунальне підприємство «Мартусівка» Гірської 

сільської ради (ЄДРПОУ 38742542) шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Горянин» Гірської сільської ради (ЄДРПОУ 33678185). 

2. Утворити комісію з реорганізації комунального підприємства 

«Мартусівка» Гірської сільської ради, у складі. згідно з додатком, що додається. 

3. Комісії, утвореній відповідно до пункту 2 цього рішення: 

3.1. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та розрахунків комунального підприємства, яке 

реорганізується, з перевіркою їх фактичної наявності та документального 

підтвердження. 

3.2. Скласти та надати для затвердження до виконавчого комітету Гірської 

сільської ради відповідні передавальні акти. 

4. Керівнику комунального підприємства «Горянин» Ганжі О. М. здійснити 

організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням цього рішення та подати 

пакет документів для внесення даних до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – 

ЄДР) про припинення юридичної особи у результаті приєднання.  

5. З моменту внесення змін до ЄДР закріпити за комунальним 

підприємством «Горянин» Гірської сільської ради на праві господарського 

відання майно реорганізованого комунального підприємства. 

6. Встановити, що комунальне підприємство «Горянин» Гірської сільської 

ради є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального підприємства 

«Мартусівка» Гірської сільської ради. 

7. Встановити строк заявлення кредиторами вимог – два місяці з дня 

опублікування (оприлюднення) цього рішення. 



8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою 

 

від              2021 року 

№                   -VІІІ       

 

 

 

Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток 

                                                              до рішення Гірської сільської ради 

                                                                                      від              2021 року №   VІІІ      

  
Склад 

комісії з реорганізації юридичної особи -  комунальне підприємство 

«Мартусівка» Гірської сільської ради (код ЄДРПОУ 38742542) шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської 

ради 

 

 

Голова комісії: 

Счастливий М. А. - заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Члени комісії: 

Ганжа О. М. – керівник комунального підприємства «Горянин» Гірської 

сільської ради; 

Щербань А. І. – керівник комунального підприємства «Мартусівка» Гірської 

сільської ради; 

Швець Ю. М. – головний бухгалтер комунального підприємства «Горянин» 

Гірської сільської ради; 

 

 

Секретар ради                                                                   Людмила ШЕРШЕНЬ  

 


