
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   6    червня   2016 р.                                                   №111  

     

м. Знам’янка 

 

 

 

Про створення комісії по з’ясуванню 

фінансового стану та перевірці  

фінансово-господарської діяльності 

Знам’янського міського комунального 

підприємства «Ринокторгсервіс» та 

комунального  підприємства 

 «Знам’янська міська друкарня» 

 

Відповідно до статутів Знам’янська міська рада Кіровоградської обл. є засновником - 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс», код 30448227, та 

комунального підприємства «Знам’янська міська друкарня», код 02467245 . 

Відповідно до рішення засновника - Знам’янської міської ради Кіровоградської обл. 

від 22 травня 2016 року №175 розпочато процедуру припинення комунальних підприємств 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс», код 30448227, 

Знам’янської міської друкарні, код 02467245, Знам’янської житлово – експлуатаційної 

контори №1, код 23099900, Знам’янського спеціалізованого міського комунального 

підприємства «Ритуал», код 22216108, шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг», затверджено склад комісії з припинення 

зазначених комунальних підприємств. 

Відповідно до частини 4 статті 105 Цивільного кодексу України, п. 7.5 розділу 7 

статуту Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс» до комісії 

з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) переходять 

повноваження щодо управління справами юридичної особи. 

З метою з’ясування фінансового стану та проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Знам’янського  міського комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс» та комунального підприємства «Знам’янська міська друкарня», 

керуючись ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

1.Створити комісію у складі: 

Голови комісії:  
Гребенюка С.А. - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, голови комісії з припинення комунальних підприємств Знам’янського міського 

комунального підприємства «Ринокторгсервіс», Знам’янської міської друкарні, 

Знам’янської житлово – експлуатаційної контори №1, Знам’янського спеціалізованого 

міського комунального підприємства «Ритуал», шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг»; 

            



Членів комісії: 

- Коротченка М.М. – керівника комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг»; 

- Грінченко О.В. -  головного спеціаліста відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради; 

- Буріко О.А. – головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради; 

- Безая В.В. – головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та благоустрою міста управління архітектури, 

містобудування та  житлово - комунального господарства Знам’янської міської 

ради; 

- Білоголового В.В. – щодо питань захисту прав споживачів; 

2.Роботу комісії призначити у період з 06 по 10 червня 2016 року.  

 

   

 

Міський голова            С. Філіпенко 

 


