
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від      травня 2020 року                        №

Про перетворення КП «Помічнянська
ЖЕК № 2»  у КНП «Помічнянський
муніципальний центр  контролю
благоустрою» Помічнянської
міської ради

Відповідно до статей 52, 53, 54, 78, 137 «Господарського кодексу України»,
статей. 104-108 «Цивільного кодексу України», статей 3, 17 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада в и р і ш и л а:

1. Перетворити юридичну особу Комунальне підприємство «Помічнянська
житлово-експлуатаційна контора № 2» Добровеличківського району
Кіровоградської області (код в ЄДРПОУ 34783585 ), розташоване за адресою:
27030, Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 109 у Комунальне
некомерційне підприємство «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» Помічнянської міської ради (код в ЄДРПОУ    ) за адресою: 27030,
Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 109.
 2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради.
 3. Створити комісію з реорганізації (перетворення) Комунального
підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області шляхом перетворення його у
Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський муніципальний центр
контролю благоустрою» Помічнянської міської ради (додаток 1).
 4. Надати комісії з реорганізації (перетворення) юридичної особи -
Комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»



Добровеличківського району Кіровоградської області в юридичну особу
Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський муніципальний центр
контролю благоустрою» Помічнянської міської ради повноваження щодо
управління справами відповідно до чинного законодавства.
 5. Установити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального
підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області два місяці з дня
оприлюднення відомостей на порталі Міністерства юстиції України відомостей
щодо припинення юридичної особи.

6. Визнати, що Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради є
правонаступником майна, прав та обов'язків Комунального підприємства
«Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2» Добровеличківського
району Кіровоградської області.

7. Нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно, яке перебуває у
комунальній власності Помічнянської міської ради Добровеличківського району
Кіровоградської області, закріпити за правонаступником, яким є Комунальне
некомерційне підприємство «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» Помічнянської міської ради на праві оперативного управління.

8. Визначити, що Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради є
юридичною особою публічного права.

9. Зазначити, що Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради
приватизації не підлягає.
  10. Визначити, що майно Комунального некомерційного підприємства
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради є комунальною власністю Помічнянської міської ради
Добровеличківського району Кіровоградської області, закріплюється за ним на
праві оперативного управління. Майно Комунального некомерційного
підприємства «Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою»
Помічнянської міської ради становить необоротні та оборотні активи, основні
засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Комунальним
підприємством «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області,  вартість яких
відображається у самостійному балансі комунального закладу.
  11. Комісії з реорганізації (перетворення) юридичної особи - Комунального
підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області у Комунальне некомерційне



підприємство «Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою»
Помічнянської міської ради (голова комісії Бардакова Валентина Михайлівна)  :

11.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення
Комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області письмово повідомити орган
Державної реєстрації про прийняття такого рішення.

11.2. Забезпечити проведення дій щодо перетворення Комунального
підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області у Комунальне некомерційне
підприємство «Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою»
Помічнянської міської ради.

11.3. Протягом одного місяця з дня прийняття рішення про створення
Комунального некомерційного підприємства «Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради провести
інвентаризацію та оцінку нерухомого, рухомого та окремо визначеного майна
Комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
Добровеличківського району Кіровоградської області.

11.4. Розглянути кожну окрему вимогу кредитора, зокрема, щодо сплати
зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
та інших, прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору не пізніше
тридцяти днів з дня їх отримання Комунальним підприємством «Помічнянська
житлово-експлуатаційна контора № 2» Добровеличківського району
Кіровоградської області, що припиняється.

11.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторами та
задоволення чи відхилення цих вимог підготувати проект передавального акту на
нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно, прав та надати на
затвердження Помічнянською міською радою.

11.6. Закріпити згідно з затвердженим передавальним актом за Комунальним
некомерційним підприємством «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» Помічнянської міської ради на праві оперативного управління
відповідні активи  (рухоме, нерухоме та інше окремо визначене майно).
          11.7. Попередити  працівників Комунального підприємства «Помічнянська
житлово-експлуатаційна контора № 2» Добровеличківського району
Кіровоградської області про можливе вивільнення у зв'язку з реорганізацією
(перетворенням) та здійснити заходи щодо оптимізації чисельності персоналу
відповідно до Кодексу законів про працю України.



11.8. Здійснити переоформлення прав на нерухоме та рухоме майно, а також
прав на користування земельними ділянками.
 12. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Помічнянської
міської ради Кіровоградської області в мережі Інтернет.

 13. Контроль за виконанням рішення доручити постійним депутатським комісії
з питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та
земельних відносин та  з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК



                                                                            Додаток 1
                                                                                                    до рішення міської ради

                                                                                                від      .2020 року №

Склад комісії з реорганізації Комунального підприємства «Помічнянська житлово-
експлуатаційна контора № 2» Добровеличківського району Кіровоградської області

шляхом перетворення його в Комунальне некомерційнс підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради

Голова комісії з реорганізації:

Бардакова Валентина Михайлівна - начальник КП «Помічнянська ЖЕК № 2»

Члени комісії з реорганізації:

Горшанова Наталія Федорівна - головний бухгалтер КП «Помічнянська ЖЕК № 2»

Захарченко Олена Петрівна                        - головний інженер КП «Помічнянська ЖЕК № 2»

Пендюр Ірина Сергіївна                         - начальник відділу ЖКГ,  архітектури та
                                                                         містобудування

Хрущ Ірина Валентинівна - заступник міського голови з питань
                                                                        діяльності виконавчих органів ради (з питань ЖКГ)

Чіпегіна Тетяна Вікторівна - начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій
                                                                         Помічнянської міської ради

Місце находження комісії: вул. Перемоги, 109 м. Помічна Кіровоградська область.

Секретар міської ради                                                                                 Ірина ФІДАЛЬГО
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