
        

 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

дванадцята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  №  11 

03 вересня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про зміну власника Комунального підприємства Балабинської селищної ради 

«Центр надання послуг» та перейменування підприємства 

 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», враховуючи рішення Кушугумської селищної ради від 

18.11.2020р. № 11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Змінити власника Комунального підприємства Балабинської селищної 

ради «Центр надання послуг»  (код ЄДРПОУ 40917807) (надалі Підприємство), 

у зв’язку з чим: 

 1.1.Виключити територіальну громаду селища Балабине в особі 

Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області (код 

ЄДРПОУ 23881173) із складу власників (засновників) Підприємства. 

 1.2. Визначити Кушугумську територіальну громаду в особі Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 24912102) 

новим власником (учасником) Підприємства. 

 2. Змінити найменування Підприємства та визначити нову повну та 

скорочені найменування Підприємства, а саме: 

 2.1. Повне найменування Підприємства - Комунальне підприємство 

«Центр надання послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 2.2. Скорочене найменування Підприємства – КП «Центр надання послуг» 

КСР ЗРЗО 

 3. Затвердити нову редакцію статуту Комунального підприємства «Центр 

надання послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області (додається). 



 
 

 4. Залишити місцезнаходження Комунального підприємства «Центр 

надання послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області за адресою: 70435 Запорізька область, Запорізький район, смт. Балабине, 

вул. Миру, будинок 2.  

 5. Зобов’язати керівника Підприємства протягом 15 робочих днів: 

 5.1. здійснити всі необхідні дії, пов’язані із прийняттям цього рішення та 

внесенням змін до статутних документів Підприємства. 

 5.2. внести відповідні зміни до установчих документів філій Підприємства, 

подати такі зміни державному реєстратору, для проведення державної реєстрації 

відповідних змін.  

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Кушугумської селищної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та енергозбереження. 

 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


