file_0.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 34/15

“ 20 ” березня  2013 р.							
м.Кремінна

 
Про ліквідацію комунального
підприємства Кремінський комбінат комунальних підприємств 

	У зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, з метою  виконання  заходів, спрямованих на реформування інфраструктури  житлово-комунального господарства міста Кремінна , керуючись ст.. 78 Господарського кодексу України, Законами України  «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб  і фізичних осіб-підприємців», «Про поновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкротом», ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 Припинити комунальне підприємство Комбінат комунальних підприємств, яке є власністю Кремінської територіальної громади м. Кремінна, провулок Нагорний, 69, ідентифікаційний код юридичної особи 20160836, шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, реформуванням інфраструктури житлово-комунального господарства міста Кремінна.
	Призначити ліквідаційну комісію Комбінату комунальних підприємств у складі:
	Голова комісії -  Тренбач Володимир Анатолійович, який проживає (зареєстрований) за адресою: :місто  Кремінна вулиця Карла Маркса, 7,  ідентифікаційний номер 2221508191.
Члени комісії:

 Кубай Світлана Володимирівна, яка проживає (зареєстрована) за адресою: місто  Кремінна, вулиця Первомайська, 97,  ідентифікаційний номер 2301223883.
 Бєлікова Людмила Павлівна, яка проживає (зареєстрована) за адресою:  місто Кремінна, вулиця Совєтська, 2/66, ідентифікаційний код 2169910108;
Гусєва Марія В»ячеславівна, яка проживає(зареєстрована) за адресою: місто Кремінна, вулиця  Артема, 64, ідентифікаційний код 3208708643.

Наділити голову ліквідаційної комісії  повноваженнями керівника Комбінату комунальних підприємств відповідно до установчих документів підприємства та чинного законодавства України.
Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються  з усіх питань  тільки через розгляд на сесії..

	Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Комбінату комунальних підприємств, який передбачає наступні заходи:

	невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Комбінату комунальних підприємств з повідомленням про припинення підприємства шляхом ліквідації;

звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію підприємства до органів державної податкової служби та до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування з відповідним повідомленням про ліквідацію підприємства та організацію позапланових перевірок;
організація публікації у відповідному засобі масової інформації оголошення щодо ліквідації Комбінату комунальних підприємств з визначенням порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до підприємства, який не може бути меншим за два місяці;
виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до підприємства;
закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації підприємства;
проведення інвентаризації та оцінки майна  підприємства;
стягнення дебіторської заборгованості підприємства;
складання та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Комбінату комунальних підприємств;
проведення розрахунків з кредиторами підприємства за виключенням кредиторів четвертої черги, виплати яким здійснюються не раніше, чим через місяць з моменту затвердження сесією міськради ліквідаційного балансу комунального підприємства;
	продаж майна Комунального підприємства у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами підприємства;
складання та затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства,, підтвердження достовірності та повноти ліквідаційного балансу аудитором;
закриття поточного банківського рахунку;
	зняття підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

повернення торговельних патентів, ліцензій, зняття з обліку РРО;
анулювання свідоцтва платника ПДВ;;
передача печаток та штампів у відповідні органи МВС України для знищення;
передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної  архівної установи;
внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення підприємства шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;
вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію підприємства, як юридичної особи.
	Встановити тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури підприємства, який може бути збільшений за відповідним рішенням сесії міськради, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.
	 Передбачити бюджетом 2013 року  кошти для проведення 

             ліквідаційної процедури  відносно комунального підприємства 
             Кремінського комбінату комунальних підприємств .
      6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
             депутатські  комісії міської ради з питань планування, бюджету та 
             фінансів і ЖКГ, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі, 
             побуту, транспорту та зв’язку.



              Міський голова	                 В. І. Гриценко
 



















Надати   
               ФГВ – 2екз
                Реєстратору
                Прокуратурі
                РДА
                Податковій інспекції
               
 
 
 























Секретар міськради                                              		Л.В. Колесніченко

Заступник міського голови					І.О.Китайгора 

Юрисконсульт                                                               	 С.В. Кубай

