
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 внесення змін до рішення обласної ради від 19 серпня 2021 року 
№ 286-VIІI «Про припинення Комунального підприємства «Одеська

обласна енергозберігаюча компанія» шляхом його ліквідації»

Відповідно  до  частини  другої  статті  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  беручи  до  уваги  кадрові  зміни  в  Управлінні
обласної ради з майнових відносин, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  від  19  серпня  2021  року  № 286-VIІI «Про
припинення  Комунального  підприємства  «Одеська  обласна  енергозберігаюча
компанія»  шляхом  його  ліквідації»,  виклавши  додаток  до  рішення  у  новій
редакції (додається).

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

Проект  рішення  обласної  ради  підготовлено  та внесено
Управлінням обласної ради з майнових відносин



Додаток
до рішення обласної ради 
від _____________ 2023 року
№ __-VIIІ

«Додаток
до рішення обласної ради 
від 19 серпня 2021 року 
№ 286-VIІI

Склад комісії з припинення Комунального підприємства 
«Одеська обласна енергозберігаюча компанія»

Голова комісії:

Волошин 
Олег Валерійович
(ідентифікаційний номер
2724009271)

заступник начальника відділу контролю 
ефективності використання майна та підготовки
правоустановчої документації Управління 
обласної ради з майнових відносин.

Члени комісії:

Граматік 
Анатолій Іванович 
(ідентифікаційний код 
2502301050)

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

Довбенко 
Ганна Альбертівна
(ідентифікаційний номер 
2531101305)

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

Єргієва 
Ольга Олександрівна
(ідентифікаційний номер 
3010506685)

-  депутат  Одеської  обласної  ради  
VIІI скликання;

Корольов 
Марат Валентинович
(ідентифікаційний номер
3014516736)

-  депутат  Одеської  обласної  ради  
VIІI скликання;

Цапкова 
Вероніка Ігорівна
(ідентифікаційний номер 
3369408807)

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



Пояснювальна записка до проекту рішення обласної ради 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 січня 2021 року 
№ 286-VIІI «Про припинення комунального підприємства «Одеська

обласна енергозберігаюча компанія» шляхом його ліквідації

Враховуючи зобов’язання ліквідаційної комісії  на складання проміжного
ліквідаційного балансу та подання його на затвердження обласній раді, а також
звільнення  члена  комісії  –  заступника  начальника  відділу  бухгалтерського
обліку,  фінансової  звітності  та  господарського  забезпечення  Попович  О.В.,
виникає  необхідність  внесення  змін  до  складу  комісії  з  припинення
Комунального  підприємства  «Одеська  обласна  енергозберігаюча  компанія»,
замінивши звільненого представника на працівника з відділу бухгалтерського
обліку, фінансової звітності та господарського забезпечення Управління, а саме
головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності  та
господарського забезпечення Управління обласної ради з  майнових відносин
Цапкову В.І.

Головний спеціаліст юридичного відділу
Управління обласної ради з майнових відносин          Олександра КАСЬЯНОВА


