
ПРОЕКТ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до п. 2 рішення міської ради № 175 від  22 квітня 2016року  «Про  

припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,«Знам’янська міська друкарня», 

Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», «Знам’янська 

житлово – експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання  до комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: припинення 

комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,«Знам’янська міська друкарня», 

Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», 

«Знам’янська житлово – експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання  до 

комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

2. Потреба і мета прийняття рішення: впорядкування складу комісії в зв’язку із 

кадровими змінами. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: забезпечення виконання заходів з припинення комунальних 

підприємств «Ринокторгсервіс»,«Знам’янська міська друкарня», Знам’янське 

спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», «Знам’янська житлово – 

експлуатаційна контора №1» шляхом приєднання  до комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

4. Механізм виконання рішення: внесення зміненого складу ліквідаційної комісії до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

 

 

_________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2016 року                                                  № 

 

м. Знам’янка 

 

Про внесення змін до п 2 рішення міської ради   

№ 175 від  22 квітня 2016року  «Про припинення  

комунальних підприємств «Ринокторгсервіс»,  

«Знам’янська міська друкарня», Знам’янське 

спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал», 

«Знам’янська житлово – експлуатаційна контора №1»  

шляхом приєднання  до комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

 

 

Враховуючи необхідність щодо впорядкування складу ліквідаційної комісії по 

припиненню комунальних підприємств, керуючись ст. 26 п.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

Внести зміни до пункту   2  рішення Знам’янської міської ради від  22.04.2016 року 

№175 «Про припинення комунальних підприємств «Ринокторгсервіс», 

«Знам’янська міська друкарня», «Знам’янське спеціалізоване міське комунальне 



підприємство «Ритуал», «Знам’янська житлово – експлуатаційна контора №1» 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» виклавши його в наступній редакції: 

Затвердити склад комісії з припинення (реорганізації) комунальних підприємств          

«Ринокторгсервіс»,  «Знам’янська міська друкарня», Знам’янське спеціалізоване 

міське комунальне  підприємство «Ритуал», «Житлово – експлуатаційна  контора» 

№1»  шляхом приєднання до комунального підприємства «Знам’янський комбінат 

комунальних послуг» у складі: 

 

Голова комісії:  

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів; (інд.код 2501700139) 

Заступник голови комісії: 

Буріко Олена Анатоліївна – головний спеціаліст юридичного відділу міськвиконкому 

(інд.код - 2840011449); 

Секретар комісії:   

Купріянова Наталія Борисівна - начальник управління містобудування, архітектури та 

житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради (інд. код - . 

Члени комісії:  

Горбенко Вадим Васильович – економіст комунального підприємства «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна контора №1»; (інд. код 2937104750) 

Грінченко Ольга Вікторівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі; (інд. код 2235200227) 

Дегтяр Едуард Григорович  - керівник комунального підприємства «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1»; (інд. код 2579600990) 

Коротченко Михайло Миколайович – керівник комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг»;(інд.код 2300013174) 

Кравчук Світлана Олександрівна -головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»; (інд. код 3176512441) 

Савельєв Ігор Миколайович – керівник комунального підприємства «Ринокторгсервіс»; 

(2553600051) 

Севастьянова Світлана Вікторівна  - головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг»; (інд.код 3218306261) 

Промах Ольга Миколаївна – бухгалтер комунального підприємства «Ритуал»; (інд. код 

2167206105) 

Підгорна Оксана Володимирівна – головний бухгалтер управління містобудування, 

архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради; 

(інд.код.2700415087) 

Цукалова Людмила Петрівна – головний бухгалтер комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс»; (інд. код 2992011828) 

Желудченко Сергій Володимирович – керівник Знам’янського спеціалізованого міського 

комунального підприємства «Ритуал»;(інд. код 3133814176) 

Жемчужна Галина Іванівна – головний бухгалтер комунального підприємства 

«Знам’янська міська друкарня»; (інд. код 1825907286) 

Ярних Олександр Оскарович –керівник коммунального підприємства "Знам’янська міська 

друкарня"; (інд. код 1906221013) 

Яковлєва Тетяна Сергіївна – головний спеціаліст з питань обліку та звітності відділу 

житлово – комунального господарства (інд. код 3254417028) 

 

 

 

Міський   голова      С.Філіпенко 

 

 


