
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТДЕСЯТ ТРЕТЬЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2020                                                                 № проект
с. Миколаївка 
Про припинення діяльності
Комунального підприємства
Миколаївської сільської ради
«Рембудсервіс» шляхом ліквідації

Відповідно  до  ст.ст. 65,78  Господарського  кодексу  України,  п.30 ч.І
ст.26, п.10 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань місцевого
самоврядування,  соціально-  економічного  розвитку  громади,  планування
бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі, сільська рада вирішила:

1. Припинити  діяльність  комунального  підприємства  «Рембудсервіс»  як
юридичної особи шляхом ліквідації у добровільному порядку, відповідно
до  вимог  чинного  законодавства  України  та  затвердити  порядок
проведення  ліквідаційної  процедури  організації,  який  передбачає
наступні заходи:
- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень, згідно з цим
рішенням до органу, який здійснив державну реєстрацію підприємства з
повідомленням про припинення організації шляхом ліквідації;
- розгляд вимог кредиторів заявлених до організації протягом 2-х місяців
з  моменту  опублікування  державним  реєстратором  оголошення  про
припинення організації шляхом ліквідації;
- закриття поточного банківського рахунку;
- зняття підприємства з обліку в органах податкової служби, фондах 
загально обов'язкового державного страхування;
- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до 
відповідних архівних установ;
- внесення в ЄДР запису щодо припинення організації шляхом ліквідації 
та публікація відповідного рішення;



- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію підприємства, як 
юридичної особи;
- використати майно та кошти підприємства, що залишаться після 
проведення всіх розрахунків, в порядку передбаченому Статутом.
2.Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процедури
організації, який може бути збільшений за відповідним рішенням 
загальних зборів членів організації у випадку виникнення певних 
непередбачуваних обставин.
3. Призначити ліквідатором  комунального  підприємства
«Рембудсервіс» Ярема  Сергія Васильовича (паспорт серії МА №631354
виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 27 лютого
1999  року,  ідентифікаційний  код  -  2608311551),  визначити  його
повноваження та порядок прийняття ним рішень.
4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті сільської ради

Сільський голова                               Сергій
САМОТОЙ   


	РІШЕННЯ

