
ПРОЄКТ 

 
ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

(третє позачергове засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
19 лютого 2021 року                          с. Городище                                      № 3/ 

 

Про внесення змін до установчих документів  

та затвердження Статуту в новій редакції   

комунального підприємства «Добробут» 

Чаруківської сільської ради 

 

Відповідно до статей 26, 60, п. 61 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», враховуючи рішення Городищенської сільської ради 

від 08.12.2020  №1/25 «Про реорганізацію Губинської Першої, Жабченської, 

Колодеженської, Шклинської сільських рад, Сенкевичівської селищної ради 

Горохівського району,Чаруківської сільської ради Луцького району», сільська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до складу засновників Комунального підприємства 

«Добробут» Чаруківської сільської ради (код ЄДРПОУ 32396815), а саме: 

1.1. Виключити зі складу засновників Чаруківську сільську раду Луцького 

району Волинської області (код ЄДРПОУ 32396815, місцезнаходження: вулиця 

Першотравнева, будинок 31, село Чаруків,  Луцький район, Волинська область) 

1.2. Городищенській сільській раді (код ЄДРПОУ 04590530, 

місцезнаходження: вулиця Шкільна, будинок 35, село Городище, Луцький 

район, Волинська область) увійти до складу засновників у порядку 

правонаступництва та прийняти усі повноваження, майнові та немайнові права, 

обов’язки засновника, в тому числі прийняття рішень щодо зміни 

найменування, внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції, 

внесення будь-яких змін до інформації, що міститься в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

стосовно вищевказаної юридичної особи, а також вчиняти необхідні дії згідно 

чинного законодавства для проведення державної реєстрації перелічених та 

будь-яких інших змін. 



2. Змінити назву комунального підприємства «Добробут» Чаруківської 

сільської ради на комунальне підприємство «Добробут» Городищенської 

сільської ради (скорочена назва: КП «Добробут»). 

3. Затвердити у новій редакції Статут комунального підприємства 

«Добробут» Городищенської сільської ради (додається). 

4. Уповноважити в.о. керівника (директора) Комунального підприємства  

здійснити дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних 

осіб – підприємців, відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна 

спільної власності територіальної громади Городищенської сільської ради. 

 

 

Голова                                                                                         Світлана СОКОЛЮК 




