
                                                    
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

тринадцята   сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення № 9 

13 жовтня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації. 

 

 Керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 104, 105, ст.ст. 110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 

Господарського кодексу України, з метою оптимізації управління суб’єктами 

господарювання комунальної форми власності, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, код 

ЄДРПОУ 26374264, що знаходиться за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Соборна, буд. 25 (надалі Установа), 

шляхом ліквідації. 

  

2. Призначити ліквідатором Установи Цьопу Владислава Олександровича, 

ідентифікаційний номер 3684702054. Місцезнаходження ліквідатора: 70450, 

Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул.Соборна, буд.25.  
  

3. Встановити, що строк пред’явлення кредиторами вимог до Установи 

становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення. 

  

4. Ліквідатору вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, подати до 

контролюючих органів необхідні документи, передбачені чинним 

законодавством України, щодо ліквідації Установи, у тому числі: 

 4.1. протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, 

письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте 

рішення щодо припинення Установи, шляхом ліквідації; 

 4.2. оприлюднити на офіційному сайті Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та в друкованих засобах масової 

інформації, повідомлення про дане рішення; 

 4.3. здійснити інвентаризацію майна, що знаходиться на балансі 

Установи; 



 
 

 4.4. після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторам скласти 

відповідно до чинного законодавства проміжний ліквідаційний баланс 

Установи та подати його на затвердження Кушугумській селищній раді 

Запорізького району Запорізької області; 

 4.5. після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 

баланс Установи в порядку встановленому чинним законодавством України і 

подати його на затвердження Кушугумській селищній раді Запорізького 

району Запорізької області та після його затвердження Кушугумською 

селищною радою, подати його до податкового органу. 

 4.6. забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

 4.7. забезпечити подання державному реєстратору документів 

передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення 

Установи, шляхом ліквідації в установлений законом строк. 

  

5. 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 


