
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

 

Про реорганізацію Комунального підприємства «Облжитлопостач»  

Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 
 

 

Керуючись пунктом  20 частини 1 статті 43, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 104-107 Цивільного кодексу України, 

статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши звернення Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради від 26.09.2022 № 59 та 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»                    

від 30.09.2022 № юр/3093, з метою ефективного використання майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати Комунальне підприємство «Облжитлопостач» Полтавської 

обласної ради (код ЄДРПОУ 03336344, місцезнаходження: 36014, м. Полтава,  

провулок Спортивний, 15) шляхом приєднання до Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661, 

місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а). 
 

2. Встановити, що Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» є правонаступником усього майна, прав та обов’язків 

реорганізованого шляхом приєднання Комунального підприємства 

«Облжитлопостач» Полтавської обласної ради. 
 

3. Призначити комісію з реорганізації Комунального підприємства 

«Облжитлопостач» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (далі – Комісія з 

реорганізації) у складі згідно з додатком, що додається на 2 аркушах. 
 

4.  Визначити місцезнаходження Комісії з реорганізації: 36000, м. Полтава, 

вул. Пилипа Орлика, 40а. 
 

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради складає два місяці з дня 
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офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації  

Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 
 

6. Голові Комісії з реорганізації  забезпечити вжиття усіх необхідних заходів 

щодо реорганізації Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської 

обласної ради, у тому числі: 

6.1. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення 

щодо реорганізації  Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської 

обласної ради шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» у встановлений законодавством строк.  

6.2. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 

Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради про 

припинення діяльності підприємства, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання 

до Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради у порядку та на умовах, 

визначених чинним законодавством України.  

6.3. Провести інвентаризацію майна Комунального підприємства 

«Облжитлопостач» Полтавської обласної ради. 

6.4. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 

Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення  вимог кредиторами 

до Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради. 

6.5. Здійснити інші необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією припинення 

Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради.  
 

7. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

розробити та подати на затвердження Управлінню майном обласної ради нову 

редакцію Статуту Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» зі змінами, пов’язаними з приєднанням Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради, та здійснити його 

державну реєстрацію. 
 

8. Доручити голові Полтавської обласної ради, у разі необхідності, вносити 

зміни до складу Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
 

9. Управлінню майном обласної ради після завершення реорганізації 

Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради внести 

відповідні зміни до Переліку підприємств, установ і організацій, що належать до 

спільної власності сіл, селищ і міст Полтавської області, повноваження з управління 

якими залишаються в обласної ради. 
 

10. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

 

Голова обласної ради                Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

четвертої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

17.09.2022 № 
.  

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Комунального підприємства «Облжитлопостач»  

Полтавської обласної ради 

 

Голова комісії: 
 

  

Забишний Євген Васильович 

РНОКПП 2704301371 

-

  

головний інженер КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

 

Члени комісії:  

 
  

Федій 

Ігор Анатолійович 

РНОКПП 2693111913 

- заступник начальника Управління 

майном обласної ради 

Бражник 

Світлана Анатоліївна 

РНОКПП 2713504485 

- начальник відділу економічного 

аналізу, фінансової звітності та аудиту 

Управління майном обласної ради 

Кіряшова 

Наталія  

Василівна 

РНОКПП 2758610461 

- Головний спеціаліст відділу 

економічного аналізу, фінансової 

звітності та аудиту Управління 

майном обласної ради 

Танько 

Любов Михайлівна 

РНОКПП 2135905983 

- в.о. директора Комунального 

підприємства «Облжитлопостач»  

Полтавської обласної ради 

Корнієнко  

Олександра Миколаївна 

РНОКПП 2661304620 

- головний бухгалтер  КП  ПОР 

«Полтававодоканал» 

Антофій  

Максим Олександрович 

РНОКПП 2896814335 

- заступник генерального директора з 

правових питань КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

Орлов  

Володимир Валерійович 

РНОКПП 2428610651 

- заступник головного бухгалтера з 

питань контрольно-ревізійної роботи 

КП ПОР «Полтававодоканал» 

Янкова  

Ірина Анатоліївна 

РНОКПП 2246011229 

- заступник генерального директора з 

загальних питань КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

Шкурат  

Андрій Олексійович  

РНОКПП 3004114854 

- головний енергетик КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

Войтенко  

Віктор Валерійович 

РНОКПП 2353400195 

- головний механік КП ПОР 

«Полтававодоканал» 
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Антонович  

Максим Володимирович 

РНОКПП 2885522278 

- начальник виробничо-технічного 

відділу КП ПОР «Полтававодоканал» 

П’ятак  

Тетяна Юріївна 

РНОКПП 2274015427 

- начальник відділу праці та заробітної 

плати КП ПОР «Полтававодоканал» 

 

 

 

Голова постійна постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету 

та управління майном     Лариса БОСЕНКО 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про реорганізацію Комунального 

підприємства "Облжитлопостач" Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради "Полтававодоканал"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської 

обласної ради від 26.09.2022 № 59 та Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» від 30.09.2022 №  юр/3093. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення дозволить раціоналізувати процес управління 

активами, які знаходяться на балансі підприємства, що складають мету та 

предмет діяльності підприємства. 

  

3. Суть проєкту рішення 

 

Згідно з цим проєктом рішення, передбачене припинення Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань»; 

- Цивільного кодексу України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та 

органів. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить раціоналізацію процесу управління 

активами, які знаходяться на балансі підприємства, що складають мету та 

предмет діяльності підприємства. 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету та управління майном   Лариса БОСЕНКО 
 


