
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 15.09.2021 № 8/16-7  

м. Покровськ 

 

Про припинення діяльності  

Житлово-комунального відділу  

Родинської міської ради 

Донецької області шляхом ліквідації 

 

Враховуючи рішення Покровської міської ради Донецької області від 

18.12.2020 року №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права 

шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької області», відповідно 

до вимог Законів України від 16 липня 1999 року № 996-ХIV «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», від 24 грудня 1993 року № 3814-ХII «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», згідно Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 року №419, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 

затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 

року №1000/5, керуючись статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного Кодексу 

Україну, керуючись статтями 26, 59, 60, 73, пункту 6-1 розділу V прикінцеві 

положення Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність Житлово-комунального відділу Родинської міської 

ради Донецької області (ЄДРПОУ 43390339) адреса: 85360, Донецька область, 

місто Родинське, вулиця Краснолиманська, буд. 23 шляхом ліквідації. 

 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності Житлово-

комунального відділу Родинської міської ради Донецької області та затвердити її 

склад згідно із Додатком. 

 

3. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

3.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією відділу в установленому чинним 



законодавством порядку; 

 

3.2. Подати державному реєстратору документи, передбачені законом для 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений 

законом строк. 

3.3. Провести інвентаризацію майна юридичної особи. 

3.4. Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку 

працівників Житлово-комунального відділу Родинської міської ради Донецької 

області. 

3.5. Скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження 

Покровській міській раді Донецької області відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

3.6. Скласти та подати відповідним органам Державної податкової служби 

України, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування звітність 

за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу. 

 

4. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з 

моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 

особи.  

 

5. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету ради Жук А.В., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін). 

 

 

 

 

Міський голова  Р. Требушкін 



                                                                                    Додаток 

                                                                  до рішення міської  ради 

                                                                                    від 15.09.2021№ 8/16-7 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії по припиненню діяльності Житлово комунального відділу 

Родинської міської ради Донецької області 

 

Голова комісії: 

 

Петрова Дар’я Анатоліївна            - ІНН:3362704360 

м. Родинське вулиця, Пушкіна 

будинок 18, квартира 41. 

 

Члени комісії: 

 

Бородіна Оксана Сергіївна             -         

 

 

 

ІНН:3025504485 

  

Достатня Елла Володимирівна        -        ІНН:246606222 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Н.Іваньо            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення Покровської міської ради 

 

Про припинення діяльності  

Житлово-комунального відділу  

Родинської міської ради 

Донецької області, шляхом ліквідації 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   Фінансово-господарським відділом міської ради 

 

Начальник фінансово-господарського   

відділу міської ради       О.Могильчак   

 

ПОГОДЖЕНО 

Керуючий справами виконкому 

ради                                     А.Жук 

 

Директор Департаменту 

Фінансово-економічної політики 

та управління активами 

Покровської міської ради                                                           О.Добровольський 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                   В.Пишна  

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                                               Ж.Крамарова 

 

Голова постійної комісії 

з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, захисту прав, 

свобод і законних інтересів      Д.Тришкін 

 

 

Секретар міської ради       Н. Іваньо 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради 

 

 

Про припинення діяльності  

Житлово-комунального відділу  

Родинської міської ради 

Донецької області, шляхом ліквідації 

 

Проект рішення Покровської міської ради Донецької області підготовлено 

відповідно до рішенням Покровської міської ради Донецької області від 

18.12.2020 року №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права 

шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької області», керуючись 

статтями 26, 59, 60, 73, пункту 6-1 розділу V прикінцеві положення Закону України 

від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами), з метою ліквідації Житлово-комунального відділу Родинської міської 

ради, у зв’язку з передачею майна, активів та зобов’язань Покровській міській раді 

Донецької області, згідно рішення Покровської міської ради Донецької області від 

«25» лютого 2021 р. №8/6-7, відсутністю працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансово- 

господарського  відділу  

міської ради                                                                                О. Могильчак   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


