
ПРОЄКТ 

 

 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 

__________________ 2019 року м. Вижниця 

Про реорганізацію комунального  

підприємства «Профілактична дезінфекція» 

Вижницької районної ради 

шляхом приєднання до комунального  

підприємства «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 104 - 107 Цивільного Кодексу України,  ст. 59 

Господарського Кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада 

ВИРІШИЛА:   

 

 1. Реорганізувати комунальне підприємство «Профілактична 

дезінфекція» Вижницької районної ради (код ЄДРПОУ 21433690) шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради (код ЄДРПОУ 34446270). 

 

2. Встановити, що комунальне підприємство «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого 

шляхом приєднання до нього комунального підприємства «Профілактична 

дезінфекція» Вижницької районної ради. 

 

 3. Утворити комісію з припинення комунального підприємства 

«Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради (комісію з 

реорганізації) в кількісному складі 3 (троє) чоловік та наступному 

персональному складі:  

 - Гакман Лілія Іванівна, виконуюча обов’язки директора комунального 

підприємства «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради, прож. 



(конфіденційна інформація)__,  ід. код __ (конфіденційна інформація)_ -   голова 

комісії; 

 - Марцинішина Надія Харистівна, головний бухгалтер комунального 

підприємства  «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради, прож. 

(конфіденційна інформація)__,  ід. код __ (конфіденційна інформація)_ -   член 

комісії; 

 - Никифоряк Юрій Петрович, депутат Вижницької районної ради, голова 

постійної комісії з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, прож. (конфіденційна 

інформація)__,  ід. код __ (конфіденційна інформація)_ -   член комісії. 

 

 4. Надати зазначеній Комісії повноваження щодо управління 

комунальним підприємством «Профілактична дезінфекція» Вижницької 

районної ради. 

 

 5.Визначити, що строк заявлення вимог кредиторами до комунального 

підприємства «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради складає 

2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення районної ради 

щодо припинення юридичної особи.  

 

 6. Комісії з припинення (комісії з реорганізації) комунального 

підприємства «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради: 

6.1.Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію 

письмово повідомити орган Державної реєстрації про прийняття такого 

рішення; 

6.2.Здійснювати безпосереднє керівництво та організаційно-методичний 

супровід реорганізації процесу приєднання підприємства; 

Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку 

працівників підприємства про його реорганізацію та вжити інших заходів 

організаційно-кадрового характеру з цього приводу; 

Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників підприємства 

у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; 

6.3.Протягом одного місяця з дня прийняття рішення про реорганізацію 

провести інвентаризацію майна підприємства; 

6.4.У випадку надходження кредиторських вимог, 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 

отримання вимоги; 

6.5. Підготувати та надати районній раді на затвердження передавальний акт в 

порядку, передбаченому ч.2, 3  ст. 107 Цивільного Кодексу України; 

6.6. Реорганізацію комунального підприємства «Профілактична дезінфекція» 

Вижницької районної ради здійснити не пізніше чотирьох місяців з моменту 

прийняття цього рішення.  



 7. Майно, яке перебуває на балансі комунального підприємства 

«Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради відповідно до 

затвердженого в подальшому передавального акту, закріпити за 

правонаступником, яким є комунальне підприємство «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради, на праві господарського відання.  

 

 8. Голові районної ради Андрюку М.І. відповідно до чинного 

законодавства України попередити в.о. керівника комунального підприємства 

«Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради Гакман Л.І. про 

реорганізацію зазначеного підприємства та вжити заходи організаційно-

кадрового характеру з цього приводу в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

 9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового комплексу,  

земельних відносин, охорони довкілля  

та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 

 

 

 

 

 

 

 

 


