
                                                                ДООПРАЦЬОВАНИЙ
                                                                             станом на 31 травня 2022 року

 
У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення Комунального підприємства «Облконцертсервіс» 
шляхом його ліквідації

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  104,  105,  110,  111  Цивільного 
кодексу України, пункту 7 частини першої статті 15 Закону України «Про 
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та 
громадських формувань», рішення обласної ради від 22 вересня 2006 року  
№ 73-V «Про майно спільної власності  територіальних громад сіл,  селищ, 
міст  області,  управління  яким  здійснює  обласна  рада»,  беручи  до  уваги 
висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань 
управління  майном  спільної  власності  територіальних  громад  області, 
обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Припинити  Комунальне  підприємство  «Облконцертсервіс»  
(код  ЄДРПОУ  36288869),  місце  розташування:  65032,  м.  Одеса,  
просп. Шевченка, 4, шляхом його ліквідації як юридичної особи. 

2.  Утворити  ліквідаційну  комісію  Комунального  підприємства 
«Облконцертсервіс»  (далі  –  ліквідаційна  комісія)  та  затвердити  її  склад 
згідно з додатком. 

3.  Встановити,  що  до  ліквідаційної  комісії  з  моменту  її  призначення 
переходять  повноваження  щодо  управління  справами комунального 
підприємства.  Голова  комісії,  її  члени  представляють  комунальне 
підприємство у відносинах з  третіми особами та  виступають у суді  від їх 
імені. 

4. Ліквідаційній комісії комунального підприємства: 
4.1. Повідомити письмово орган, що здійснює державну реєстрацію, про 

прийняте рішення щодо припинення  комунального підприємства та подати 
йому в установленому законодавством України порядку необхідні документи 
для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-



підприємців та громадських формувань відповідного запису протягом трьох 
робочих днів з дати прийняття рішення про припинення. 

4.2.  Встановити строк заявлення кредиторами вимог до  Комунального 
підприємства  «Облконцертсервіс»  –  два  місяці  з  дня  оприлюднення  на 
офіційному  вебсайті  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців,  рішення  щодо  припинення  Комунального  підприємства 
«Облконцертсервіс». 

4.3.  Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  стягнення  дебіторської 
заборгованості Комунального підприємства «Облконцертсервіс» та письмово 
повідомити  кожного  з  боржників  про  припинення  установи  шляхом 
ліквідації. 

4.4. Закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, окрім рахунка, 
який  використовується  для  розрахунків  з  кредиторами  під  час  ліквідації 
комунального підприємства. 

4.5.  Після  закінчення  строку  для  пред’явлення  вимог  кредиторами 
скласти проміжний ліквідаційний баланс та подати на затвердження обласній 
раді.

4.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 
баланс та забезпечити його затвердження обласною радою.

4.7. Вчинити інші дії, передбачені законодавством України, спрямовані 
на  припинення  Комунального  підприємства  «Облконцертсервіс»  шляхом 
ліквідації. 

5.  Управлінню  обласної  ради  з  майнових  відносин  після  проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи в установленому законом 
порядку забезпечити внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснює 
обласна рада,  затвердженого  рішенням обласної  ради  від  22 вересня  2006 
року  №  73-V «Про  майно  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, 
селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада».

6.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію 
обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних 
громад області.

Проєкт рішення підготовлений 
Управлінням обласної ради з майнових 
відносин та внесений постійною 
комісією обласної ради з питань 
управління майном спільної власності 
територіальних громад області 



Додаток
до рішення обласної ради
від   червня 2022 року
№    -VIII

Склад ліквідаційної комісії 
Комунального підприємства «Облконцертсервіс»

Гребенєв 
Микола Валерійович
(ідентифікаційний код
3389311837)

Граматік 
Анатолій Іванович
(ідентифікаційний код
2502301050)

-  директор  Комунального  підприємства 
«Облконцертсервіс», голова комісії.

          Члени комісії:

-  начальник  підвідділу  фінансового  планування 
відділу фінансового планування та обліку майна 
Управління обласної ради з майнових відносин;

Довбенко 
Ганна Альбертівна
(ідентифікаційний код
2531101305)

Касьянова 
Олександра Вікторівна
(ідентифікаційний код
3199207062)

-  заступник  начальника  відділу  фінансового 
планування та обліку майна Управління обласної 
ради з майнових відносин;

-  головний  спеціаліст  юридичного  відділу 
Управління обласної ради з майнових відносин; 

Лавренко
Світлана Федорівна
(ідентифікаційний номер
2409511283)

-  заступник  начальника  Управління  обласної 
ради з майнових відносин;

Радова
Олена Валеріївна
 (ідентифікаційний код
2833719468)

Цапкова
Вероніка Ігорівна
(ідентифікаційний код
3369408807)

-  головний  бухгалтер  Комунального 
підприємства «Облконцертсервіс»; 

- головний  спеціаліст  відділу 
бухгалтерського  обліку,  фінансової  звітності  та 
господарського  забезпечення  Управління 
обласної ради з майнових відносин.



Пояснювальна записка до проєкту рішення обласної ради
«Про припинення Комунального підприємства «Облконцертсервіс» 

шляхом його ліквідації»

Відповідно до пункту 20 частини першої  статті  43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу 
України,  пункту  7  частини  першої  статті  15  Закону  України  «Про  державну 
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських 
формувань»,  рішення  обласної  ради  від  22  вересня  2006  року  № 73-V «Про 
майно  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області, 
управління  яким  здійснює  обласна  рада»,  з  метою  оптимізації  видатків  та 
управління  об’єктами  спільної  власності  територіальних  громад  області, 
ініціюємо  питання  щодо  ліквідації  Комунального  підприємства 
«Облконцертсервіс».

Відповідно  до  Статуту  Комунального  підприємства  «Облконцертсервіс» 
винятковою компетенцією Власника є прийняття рішення про реорганізацію або 
ліквідацію Підприємства.

Згідно  з  пунктом  8.2.  Статуту  ліквідація  Підприємства  здійснюється  за 
рішенням власника.

Таким чином, вважаємо за доцільне розглянути питання щодо внесення на 
пленарне засідання обласної ради зазначеного проєкту рішення.

Заступник начальника
юридичного відділу
Управління обласної ради 
з майнових відносин                                                               Ольга ДАНИЛЬЧЕНКО


