
Додаток 1 

До рішення №  16  ІІ-ї позачергової сесії Бібрської  

Міської ради VII демократичного скликання  

Від 12.12.2015 р.   

 

  

    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок створення, реорганізації та ліквідації  

комунальних підприємств  м. Бібрка 

 

 

 1. Положення про порядок створення, реорганізації та ліквідації 

комунальних підприємств м. Бібрка (надалі – Положення) встановлює 

порядок взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування м. Бібрка 

при створенні, реорганізації та ліквідації підприємств, що належать до 

комунальної власності територіальної громади м. Бібрка. 

 2. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального 

підприємства м. Бібрка (надалі – Підприємство) приймається виключно на  

засіданні міської ради. 

 3. Пропозиції (заявка) про створення Підприємства готує виконавчий 

орган міської ради. 

4. Пропозиції (заявка) про реорганізацію та ліквідацію Підприємства 

готує орган, до сфери управління якого входить комунальне підприємство 

(Виконавчий комітет Бібрської міської ради). 

 5. Заявка на створення і реорганізацію Підприємства повинна містити 

такі відомості:  

 5.1. Мета створення (реорганізації) Підприємства.  

 5.2. Основні види діяльності Підприємства.  

 5.3. Уповноважений орган Підприємства.  

 5.4. Джерела формування та розмір майна Підприємства.  

 6. До заявки обов’язково додається обгрунтування створення 

(реорганізації) Підприємства, яке повинно містити таку інформацію:   

 6.1. Пояснення щодо необхідності створення (реорганізації) окремого 

Підприємства поряд з іншими господарюючими у цьому ж секторі ринку 

суб’єктами.  

 6.2. Структуру Підприємства, функціональну схему його діяльності та 

управління.  

 6.3. Перелік майна (включаючи нерухоме), яке необхідне для 

функціонування Підприємства.  

 6.4. Витрати, необхідні для реалізації проекту і забезпечення основної 

діяльності Підприємства (на сировину і постачання, технологічні витрати, 

трудові ресурси, накладні витрати тощо).  

 6.5. Фінансування проекту (вимоги, джерела, умови тощо).  



 6.6. Оцінку ефективності, у тому числі і бюджетної, використання 

майна м. Бібрка.  

 6.7. Висновки і рекомендації.  

 7. Всі підтверджуючі матеріали повинні бути представлені в окремих 

додатках. Всі висновки та рекомендації повинні бути пояснені і 

обгрунтовані.  

 8. Виконавчий орган міської ради (у разі створення Підприємства), 

уповноважений орган Підприємства (у разі реорганізації Підприємства) готує 

проект рішення про створення (реорганізацію) Підприємства. 

 9. Погоджений проект рішення разом з документами, зазначеними у 

пунктах 5, 6 цього Положення, подається на розгляд міської ради у 

встановленому порядку.  

 10. Засновником Підприємства від імені міської ради виступає 

відповідний уповноважений орган – виконавчий комітет. 

 11. В ухвалі про створення (реорганізацію) Підприємства обов’язково 

повинні бути визначені розмір та джерела формування майна Підприємства, 

основні показники, що були підставою для прийняття рішення про створення 

(реорганізацію) Підприємства, уповноважений орган Підприємства. 

 12. Керівник Підприємства працює на контрактній основі, 

призначається і звільняється з посади уповноваженим органом за 

погодженням з міським головою.  

 13. Підприємство зобов’язане надавати на вимогу уповноваженому 

органу копії наступних документів:  

13.1. Баланс (форма № 1).  

13.2. Звіт про фінансові результати (форма № 2).  

13.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).  

13.4. Звіт про власний капітал (форма № 4).  

13.5. Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).  

13.6. Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна, квартальна). 

 14. При реорганізації Підприємства розподільчий баланс та акт 

прийому-передачі затверджує уповноважений орган Підприємства. 

 15. Заявка на ліквідацію Підприємства повинна містити такі відомості:  

 15.1. Причина ліквідації Підприємства.  

 15.2. Напрями використання майна Підприємства, що ліквідовується.   

 16. Проект ухвали про ліквідацію Підприємства подає на розгляд 

міської ради уповноважений орган у встановленому порядку. 

 17. При ліквідації Підприємства вжиття заходів щодо утворення 

ліквідаційної комісії покладається на уповноважений орган, який готує 

відповідний проект розпорядження Бібрської міського голови.  

 Головою ліквідаційної комісії призначається керівник уповноваженого 

органу Підприємства. 

 18. При ліквідації Підприємства ліквідаційний баланс затверджує 

уповноважений орган Підприємства. 



 19. Напрями використання комунального майна і грошових коштів, що 

залишилися після завершення ліквідації Підприємства, визначаються 

відповідно до рішення міської ради про ліквідацію Підприємства.  

 20. Процедурні дії, пов’язані зі створенням, реорганізацією та 

ліквідацією Підприємства, регламентуються чинним законодавством 

України, а також статутом Підприємства і здійснюються галузевим 

виконавчим органом (у разі створення Підприємства) або уповноваженим 

органом Підприємства (у разі реорганізації та ліквідації Підприємства). 

 

 

Секретар Бібрської міської ради    Н.К.Федущак  
 

 


