
Проєкт рішення міської ради 

 

Від 12.01.2021                                                                                                    № 2417 

 

Про припинення внаслідок реорганізації  

Підприємства житлово-комунального господарства  

с. Задністрянське шляхом приєднання до  

комунального підприємства «Житловик» 

 

  Відповідно до ст. ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 

78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. ст. 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

 

1. Припинити юридичну особу - Підприємство житлово-комунального 

господарства с.Задністрянське (код ЄДРПОУ 30991580) шляхом його приєднання до 

комунального підприємства «Житловик» (код ЄДРПОУ 033460035). 

2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи Підприємства житлово-

комунального господарства с.Задністрянське у складі згідно з додатком 1 та затвердити її 

склад. 

3. Комісії з реорганізації: 

3.1. повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

3.2. забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи; 

3.3. протягом трьох місяців з дати публікації повідомлення про припинення 

юридичної особи Підприємства житлово-комунального господарства с.Задністрянське 

здійснити дії, пов’язані з реорганізацією Підприємства згідно з вимогами чинного 

законодавства України; 

3.4. вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та повідомити їх 

письмово про припинення діяльності Підприємства житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське»; 

3.5. встановити, що претензії кредиторів Підприємства житлово-комунального 

господарства с.Задністрянське приймаються протягом двох місяців з дати офіційного 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи та внесення 

запису про реорганізацію Підприємства житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

3.6. після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами чи відхилення 

цих вимог скласти передавальний акт та подати його на розгляд і затвердження міської ради; 

3.7. повідомити працівників Підприємства житлово-комунального господарства 

с.Задністрянське про припинення його діяльності як юридичної особи згідно з вимогами 

чинного законодавства України. 

4. Взяти до відома, що комунальне підприємство «Житловик» є 

правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Підприємства житлово-

комунального господарства с.Задністрянське. 

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

12.01.2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

12.01.2021 

 

Юридичний відділ        

12.01.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

12.01.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

12.01.2021                                               

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до проєкту рішення 

від ___________ № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія з реорганізації юридичної особи 

Підприємства житлово-комунального господарства с. Задністрянське 

 

 

                  

Яцишин Тарас Романович - директор Підприємства житлово-комунального господарства 

с. Задністрянське, голова комісії; 

  

Федишин Наталя 

Омельянівна 

- головний бухгалтер Підприємства житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське; 

  

Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови; 

  

Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу Бурштинської міської ради; 

  

Пергельський Андрій 

Петрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу Бурштинської 

міської ради; 

  

Бандура Ірина Ігорівна  - завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна Бурштинської міської ради; 

  

Мовчан Леся Григорівна - головний спеціаліст бухгалтерської служби Бурштинської 

міської ради; 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Житловик» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про 

припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального господарства с. 

Задністрянське шляхом приєднання до комунального підприємства «Житловик» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення 

 

Метою прийняття проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про припинення 

внаслідок реорганізації Підприємства житлово-комунального господарства с. Задністрянське 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Житловик» є посилення ефективності 

та вдосконалення роботи комунальних підприємств для більш раціональних витрат коштів з 

міського бюджету.  

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

Ст. ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 78 Господарського 

кодексу України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

 

4. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


