
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 01.03.2021                                                                   № проєкт
с. Миколаївка 
Про припинення діяльності 
КП «Господар» МСР 
шляхом ліквідації   

        Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань»,  статтями 59, 60 Господарського 
кодексу України, ст.ст.104,105,110,111 Цивільного кодексу України, у зв'язку з 
недоцільністю подальшої діяльності комунального підприємства «Господар» 
Миколаївської сільської ради, сільська рада  вирішила:

1. Припинити з ___________.2021 року діяльність комунального підприємства 
«Господар» МСР (код ЄДРПОУ41175116); місцезнаходження юридичної особи:
42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця Шевченка, 
будинок 1, шляхом ліквідації не раніше ніж чим через два місяці у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

2. Затвердити Порядок припинення шляхом ліквідації КП «Господар» МСР 
згідно з додатком 1 (додається).

3.Установити двомісячний строк з ____________2021 року для пред’явлення 
вимог кредиторів з моменту оприлюднення прийняття рішення щодо 
припинення Підприємства шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів 
розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення КП 
«Господар» МСР шляхом ліквідації згідно з додатком 2 (додається).

5. Уповноважити голову ліквідаційної комісії вчиняти всі необхідні юридичні 
дії, пов’язані з ліквідацією  Підприємства, у тому числі подавати державному 
реєстраторові документи, необхідні для проведення державної реєстрації 
припинення Підприємства шляхом ліквідації.

 



     Голові ліквідаційної комісії забезпечити:

1. подання з ___________2021 року у встановленому чинним 
законодавством порядку протягом трьох робочих днів державному 
реєстраторові документів, необхідних для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань запису про прийняття рішення щодо припинення
Підприємства шляхом його ліквідації, порядок і строк заявлення 
кредиторських вимог;

2. вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської 
заборгованості Підприємства та надання письмового повідомлення у 
визначений чинним законодавством строк кожному з боржників про 
припинення юридичної особи;

3. вжиття заходів щодо проведення інвентаризації майна (у тому числі 
інвентаризації фінансових зобов’язань, основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей тощо); 

4. складання після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами 
проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження 
голові;

5. надання  контролюючим органам документів, необхідних для проведення 
відповідних перевірок, відповідно до чинного законодавства;

6. передачу до державної архівної установи документів, що відповідно до 
чинного законодавства підлягають обов’язковому зберіганню;

7. складання та подання на затвердження голові ліквідаційного балансу;
8. подання у строки, визначені законодавством, державному реєстраторові 

документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення
Підприємства шляхом його ліквідації;

9. здійснення у встановленому чинним законодавством порядку інших 
необхідних юридичних дій та заходів, пов’язаних з припиненням 
Підприємства;

10.попередження у визначений законодавством строк підпорядкованих 
працівників про їх наступне вивільнення у зв’язку з ліквідацією 
підприємства.

6. Ліквідаційній комісії у строк до шести місяців із дня прийняття цього 
рішення провести процедуру припинення підприємства та зняття його з 
реєстрації.

7. . Контроль за виконання данного рішення покласти на сільського голову.        

Сільський голова                                                                     Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ

