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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  збільшення  статутного  капіталу  та  затвердження  нової  редакції  
Статуту  Комунального  підприемства  « Профдезінфекція» 

Киево-Святошинського  району  Київської  області  

Відповідно  до  ст. 43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Бюджетного  кодексу  України, Господарського  кодексу  України, розглянувши  подання  
Комунального  підприемства  «Профдезінфекція» Киево-Святошинського  району  Київської  
області  Ns 11 від  20.11.2019 року, враховуючи  висновки  і  рекомендації  постійної  комісії  з  
питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  
та  інвестицій  та  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій  , районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Збільшити  статутний  капітал  Комунального  підприемства  «Профдезінфекція» 
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  206 000 (двісті  шість  тисяч) гривень, 
шляхом  перерахування  коштів  на  відкритий  Підприемством  у  комерційному  банку  рахунок  
(КЕКВ  3210). 

2. Пункт  5.4 Розділу  5 Статуту  Комунального  підприемства  «Профдезінфекція» Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  викласти  в  новій  редакції: 

«Статутний  капітал  Підприемства  складае  606 436,91 грн. (шістсот  шість  тисяч  
чотириста  тридцять  шість) гривень  91 коп». 

3. Затвердити  нову  редакцію  статуту  Комунального  підприемства  «Профдезінфекція» 
Киево-Святошинського  району  Київської  області, що  додаеться . 

4. Зобов 'язати  Комунальне  підприемство  «Профдезінфекція» Киево-Святошинського  
району  Київської  області  провести  заходи  щодо  державної  реестрації  нової  редакції  Статуту. 

5. Управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
передбачити  виділення  коштів  для  збільшення  статутного  капіталу  у  сумі  206 000 (двісті  шість  
тисяч) гривень  у  видатках  районного  бюджету. 

6. Комунальному  підприемству  «Профдезінфекція» Киево-Святошинського  району  
Київської  області  кошти, які  спрямовані  на  збільшення  статутного  капіталу, використати  для  
поліпшення  матеріально -технічної  бази  підприемства  відповідно  до  статутної  діяльності . 

7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  районної  ради  
з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  
та  інвестицій  і  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  
технологій. 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N2 661-41-VII 



Затверджено  
рішення  41 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  
від  « 24» грудня  2019 року  Ns 661-41-VII 

СТАТУТ  

Комунального  підприемства  

«ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» 

Киево-Святошинського  району  Київської  області  

(нова  редакція) 

Ідентифікаційний  код  юридичної  особи  20575323 

м. Київ  
2019 



1 . ЗАГАЈІЬНІ  ПОЛОЖЕППЯ  

1.1. Комунальне  підприемство  «Профдезінфекція» Киево-Святошинського  
району  Київської  області» (надалі  - Підприємство ) е  закладом  охорони  здоров 'я, 
який  входить  до  переліку  санітарно-епідеміологічних  закладів  у  відповідності  з  
Наказом  Міністерства  охорони  здоров 'я  Ns 385 від  28. 1О.2002р. 

1.1. L Підприемство  перейменоване  з  Киево-Святошинського  відділення  
профілактичної 	дезінфекції, 	зареестрованого 	Киево-Святошинською  
райдержадміністраціею  Київської  області  від  07.07.1994р. за  №849, номер  запису  про  
вктпочення  відомостей  про  юридичну  особу  до  ЕДР  1 339 120 0000 002479 і  е  
правонаступником  його  майнових  і  немайнових  прав  та  зобов'язань. 

1.2. Підприемство  е  госпрозрахунковим  суб'ектом  господарської  діяльності, 
заснованим  на  базі  відокремленої  частини  комунальної  власності  територіальної  
громади  Киево- Святошинського  району  Київської  області  (надалі  - Власник) і  
входить  до  сфери  управління  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

1.3. Засновником, Власником  та  органом  управління  майном  Підприемства  е  
територіальні  громади  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району, в  особі  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

1.4. Підприемство  е  юридичною  особою; користуеться  правом  повного  
господарського  відання  щодо  закріпленого  за  ним  майна, від  свого  імені  набувае  
майнові  та  особисті  немайнові  права  і  несе  обов'язки; виступае  позивачем  та  
відповідачем  в  суді, господарському  суді; здійсшое  виробничу, комерційну, 
посередницьку  та  інші  види  господарської  діяльності, які  відповідають  чинному  
законодавству  і  цьому  Статуту. Підприемство  мае  самостійний  баланс, поточний  та  
інші  рахунки  в  банківських  установах  України, печатку  та  штамп  встановленого  
зразка  із  своїм  найменуванням . 

1.5. Підприемство  несе  відповідальність  за  своїми  зобов'язаннями  усім  
належним  йому  майном, згідно  з  чинним  законодавством  України. Підприемство  не  
несе  відповідальності  за  зобов'язаннями  Власника. 

	

1.6. 	Підприемство  на  добровільних  засадах, у  встановленому  чинним  
законодавством  України  порядку, може  входити  до  складу  різних  спілок, асоціацій, 
корпорацій, консорціумів, концернів  та  інших  об'еднань  з  метою  підвищення  
ефективності  професійної  діяльності . 

1.7. Підприемство  в  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, 
Цивільним  та  Господарським  кодексами  України, Законами  України  "Про  
забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення ", іншими  
законами  України, актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України, 
нормативно -правовими  актами  Міністерства  охорони  здоров 'я  України, іншими  
нормативно -правовими  актами, рішеннями  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області, розпорядженнями  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації, які  відносяться  до  предмету  діяльності  Підприемства, та  цим  Статутом. 

	

1.8. 	Місцезнаходження  Підприемства  : 
-08150, Київська  область, Киево-Святошинський  район  м.Боярка, 
вулиця  Вокзальна, 2. 

	

1.9. 	Підприемство  мае  повне  найменування : 
-Комунальне  підприемство  « Профдезінфекція» Киево-Святошинського  
району  Київської  області»; 
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Скорочене  найменування : 
-КП  "Профдезінфекqія". 

2. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДІІРИЕМСТВА  

2.1. Підприемство  створено  з  метою  покращення  санітарно-
епідеміологічного  благополуччя  у  Киево-Святошинському  районі  шляхом  
проведення  комплексу  заходів  щодо  знищення  у  середовищі  життедіяльності  тподини  
збудників  інфекційних  хвороб  (дезінфекції) та  їх  переносників  - комах  (дезінсекції) і  
гризунів  (дератизації), а  також  здійснення  заходів  по  знищеншо  вогнищ  небезпечного  
карантинного  організму  - амброзії  полинолистої, обrрунтування  медичних  вимог  
безпеки  для  життя  і  здоров 'я  людини  для  удосконалення  діяльності  з  проведення  
санітарних  та  протиепідемічних  (профілактичних) заходів, впровадження  сучасних  
підходів  при  розгляді  та  вирішенні  проблем  санітарно-епідеміологічного  
благополуччя, створення  чіткої, діевої  та  результативної  системи  гігіенічного  
навчання, а  також  шляхом  розвитку  досконалої  системи  інформаційного  
забезпечення  та  інформаційної  підтримки  установ, підприемств  та  організацій  усіх  
форм  власності  з  питань  санітарно-епідеміологічного  благополуччя, здійснення  іншої  
діяльності . 

2.2. 	Предметом  діяльності  Підприемства  е: 
- організація  та  проведення  дезінфекційних, дезінсекційних  та  дератизаційних  

робіт; 
- організація  та  проведення  заходів  по  знищеншо  вогнищ  небезпечного  

карантинного  організму  - амброзії  полинолистої; 
- розробка, виробництво, зберігання, транспортування  та  реалізація  (у  тому  числі  

оптова  та  роздрібна  торгівля) дезінфекційних  засобів.; 
- забезпечення  впровадження  у  роботу  передових  досягнень  науки, техніки  та  

нових  технологій; 
- забезпечення  впровадження  у  практику  нових  препаратів  та  форм  їх  

використання  з  метою  підвищення  ефективності  виробництва; 
- участь  у  комплексних  заходах, що  здійсшоються  органами  місцевого  

самоврядування  та  спрямовані  на  ліквідацію  епідемій, спалахів  інфекційних  хвороб  
та  їх  наслідків; 

- проведення  протиепідемічних , ветеринарно -санітарних, протиепізоотичних  та  
профілактичних  заходів, у  тому  числі  у  межах  реалізації  комплексних  програм  і  
планів  профілактики, що  затверджуються  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  
органами  місцевого  самоврядування  з  метою  захисту  населення  від  інфекційних  
хвороб, спільних  для  тварин  і  тподей  (зооантропонозних  інфекцій). 

- організація  та  участь  у  вітчизняних  та  міжнародних  конференціях, семінарах, 
виставках, симпозіумах  за  статутними  напрямками  діяльності; 

-проведення  заходів, спрямованих  на  підвищення  санітарної  культури  
населення, у  тому  числі: організація  та  проведення  конференцій, симпозіумів, 
семінарів  з  проблем  дезінфектології; організація  виставок  та  ярмарків; виробництво, 
тиражування  та  розповсюдження  кіно- та  відеофільмів, інформаційних  та  рекламних  
аудіо-, відео- та  поліграфічних  матеріалів; видавнича  діяльність  та  надання  
поліграфічних  послуг; надання  інформаційних  послуг; 

- оптова  та  роздрібна  торговельна  діяльність; 
Підприемство  мае  право  здійсшовати  інші  види  діяльності, які  не  передбачені  
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Статутом  і  не  заборонені  законодавством  України. 
2.3. Для  здійснення  діяльності, яка  потребуе  ліцензування, Підприемство  

зобов'язано  одержати  спеціальний  дозвіл  (ліцензію) у  порядку, встановленому  
чинним  законодавством  України. 

2.4. Підприемство  забезпечуе  зміцнення  своеї  матеріально -технічної  бази  з  
метою  поліпшення  умов  праці, зростання  продуктивності  праці, вирішення  
соціальних  потреб  членів  трудового  колективу. 

2.5. Підприемство  забезпечуе  підвищення  результатів  своеї  діяльності  шляхом  
впровадження  
в  практику  прогресивних  форм  організації  та  оплати  праці. 

З.УПАВЛІННЯ  ПІДПРИЕМСТВОМ  

3.1. Управління  Підприемством  здійсшоеться  відповідно  до  цього  Статуту  на  
основі  поеднання  прав  Власника  щодо  господарського  використання  свого  майна  і  
участі  в  управлінні  трудового  колективу  Підприемства . 

3.2. Вищим  органом  управління  Підприемства  е  Власник, в  особі  свого  
представницького  органу  - Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

3.3. до  компетенції  Власника  відноситься : 
1) визначення  основних  напрямків  діяльності  Підприемства; 
2) затвердження  Статуту  і  внесення  до  нього  змін  та  доповнень; 
3) зміна  розміру  статутного  капітал  Підприемства; 
4) призначати  на  посаду  або  звільняти  з  посади  керівника  Підприемства; 
5) надання  згоди  на  відчуження  основних  засобів  Підприемства; 
б) контроль  за  діяльністю  Підприемства; 
7) прийняття  рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  Підприемства; 
8) прийняття  інших  рішень  щодо  діяльності  Підприемства  відповідно  до  

законодавства. 
3.4. Власник  не  мае  права  втручатися  в  оперативну  і  господарську  діяльність  

Підприемства . 
Керівництво  господарською  діяльністю  Підприемства  здійсшое  Генеральний  
директор, який  призначаеться  на  посаду  та  звільняеться  з  посади  Киево- 
Святошинською  радою  Київської  області. 3 керівником  підприемства  укладаеться  
контракт. Інші  працівники  Підприемства  призначаються  на  посаду  і  звільняються  з  
посади  за  наказом  Генерального  директора. 

3.5. 	Генеральний  директор : 
- здійсuює  керівництво  діяльністю  Підприемства  і  несе  персональну  

відповідальність  за  виконання  покладених  на  нього  завдань, розподіляе  обов'язки  
між  керівниками  структурних  підрозділів  та  інших  працівників  і  визначае  їх  
повноваження; 

- організовуе  здійснення  та  несе  відповідальність  за  господарсько -фінансову  
діяльність  Підприемства; 

- представляе  інтереси  Підприемства  в  органах  державної  влади  та  управління, 
органах  місцевого  самоврядування, установах, підприемствах  і  організаціях, в  суді  та  
господарському  суді, інших  державних  і  громадських  органах; 

- діе  без  довіреності  від  імені  Підприемства, в  межах  своеї  компетенції  видае  
накази  у  відповідності  з  законодавством  України, наймае  на  роботу  і  звільняе  
працівників, 
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- розпоряджаеться  майном  і  коштами  Підприемства  в  межах, визначених  цим  
Статутом; 

-виступае  розпорядником  кредитів, представляе  Підприемство  у  відносинах  з  
вітчизняними  і  іноземними  юридичними  особами  та  громадянами, укладае  в  Україні  
та  за  її  межами  договори, вчиняе  інші  юридичні  дії  та  видае  доручення  на  вчинення  
таких  дій; 

-призначае  та  звільняе  працівників  Підприемства, встановтпое  посадові  оклади, 
накладае  стягнення, а  також  звільняе  з  роботи, укладае  трудові  договори  з  
працівниками; 

- затверджуе  штатний  розклад; 
-мае  право  першого  підпису  на  фінансових, банківських  та  інших  

документах  Підприемства . 

4.ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА  І  СОЦІАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

4.1. Підприемство  самостійно  визначае  основні  напрямки  своеї  діяльності, 
перспективи  розвитку, виходячи  з  попиту  на  послуги  і  роботи  Підприемства, 
необхідності  забезпечення  його  самоокупності  та  прибутковості  діяльності . 

4.2.Підприемство  мае  право, у  встановленому  чинним  законодавством  України  
порядку, створювати  відокремлені  підрозділи . 

4.3. Відносини  Підприемства  з  іншими  суб'ектами  господарської  діяльності  всіх  
сферах  здійсшоються  на  договірних  засадах, виходячи  з  принципів  добровільності  та  
партнерства. 

4.4. Підприемство  реалізуе  свою  продукцію, роботи, послуги  за  цінами  і  
тарифами, які  встановтпоються  ним  самостійно  або  на  договірних  засадах, а  у  
випадках, передбачених  законодавчими  актами, за  державними  цінами. 

4.5. Для  здійснення  своеї  діяльності  Підприемство  може  користуватися  
банківськими  кредитами  та  іншими  залученими  коштами  на  комерційній  основі. 

4.6. Джерелом  формування  фінансових  ресурсів  підприемства  е  прибуток, 
амортизаційні  відрахування, кошти, одержані  від  продажу  цінних  паперів, пайові  та  
інші  внески  членів  трудового  колективу, підприемств, організацій, громадян. 

4.7. Діяльність  Підприемства  у  виробничо-господарській  сфері  регутпоеться  
відповідними  положеннями  законодавства  України. 

4.8. Підприемство  самостійно  в  установленому  порядку  здійсшое  матеріально - 
технічне  забезпечення  власного  виробництва, ремонт, капітальний  ремонт, 
реконструкцію  і  капітальне  будівництво  через  прямі  угоди, товарні  біржі  та  
посередницькі  організації . 
4.9. Доходи  Підприемства  утворюються  за  рахунок  надходження  коштів  за  : 

- проведення  профілактичної  дезінфекції, дезінсекції, дератизації  по  строкових  
договорах  та  по  разових  заявках  організацій, установ  і  підприемств; 

- проведення  заходів  по  знищеншо  вогнищ  небезпечного  карантинного  організму  
- амброзії  полинолистої  по  строкових  договорах  та  по  разових  заявках  організацій, 
установ  і  підприемств; 

- надання  платних  послуг  населеншо  та  реалізацію  ядопринад; 
-за  рахунок  коштів  та  дотацій, виділених  за  спеціальним  кошторисом  на  

фінансування  позапланових  протиепідемічних  заходів . 
4.10. Форми, системи  і  розміри  оплати  праці, а  також  інші  види  доходів  

працівників  Підприемства  встановтпоються  Підприемством  самостійно . 
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4.1 L Підприемство  несе  повну  майнову  відповідальність  за  порушення  
договірних  зобов 'язань, кредитно-розрахункової  дисципліни, інших  правил  
провадження  господарської  діяльності, передбачених  чинним  законодавством  
України. 

4.12. Питання  соціального  розвитку, вктпочаючи  поліпшення  умов  праці, життя  і  
здоров 'я, вирішуються  керівництвом  Підприемства  за  участю  трудового  колективу  
відповідно  до  чинного  законодавства  України. 

4.13. Підприемство  може  матеріально  заохочувати  працівників  медичних, 
дитячих, культурно-освітніх, навчальних  закладів, організацій  громадського  
харчування  та  організацій, які  обслуговують  трудовий  колектив  і  не  входять  до  його  
складу. 

4.14. Втручання  в  господарську  та  іншу  діяльність  підприемства  з  боку  
державних, громадських  органів  не  допускаеться, якщо  це  не  зачіпае  прав  органів  
щодо  здійснення  контротпо  за  діяльністю  підприемств, передбачених  законодавством  
України. 

5. МАЙНО  ПІДІІРИЕМСТВА  

5.1. Майно  Підприемства  складають  основні  фонди  та  оборотні  кошти, а  також  
інші  цінності, вартість  яких  відображена  в  самостійному  балансі  Підприемства . 

5.2. Майно  Підприемства  е  комунальною  власністю  територіальної  громади  
Киево- Святошинського  району  Київської  області  і  закріплене  за  ним  на  праві  
повного  господарського  відання. 

	

5.3. 	Джерелами  формування  майна  Підприемства  е: 
- майно, передане  йому  власником  або  уповноваженим  ним  органом; 
- кредити  банків  та  інші  позикові  кошти; 
-доходи, одержані  від  реалізації  цінних  паперів; 
-доходи, одержані  від  реалізації  продукції, робіт, послуг; 
-добровільна  фінансова  допомога  підприемств, організацій, а  також  приватних  осіб; 
- дотації  з  місцевих  бюджетів; 
- інші  джерела, що  відповідають  чинному  законодавству  України. 

	

5.4. 	Статутний  капітал  Підприемтсва  : 
Статутний  капітал  Підприемства  складае  606 436,91 грн. (шістсот  шість  тисяч  
чотириста  тридцять  шість) гривень  91 коп. 

Розмір  статутного  капіталу  не  може  бути  нижчим  рівня, встановленого  
рішенням  Киево- Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

5.5. Підприемство  не  мае  право, відчужувати  або  іншим  способом  
розпоряджатись  закріпленим  за  ним  майном, що  належить  до  основних  фондів  без  
попередньої  згоди  Власника. Підприемство  не  мае  права  безоплатно  передавати  
належне  йому  майно  третім  особам  (юридичним  чи  фізичним  особам) крім  випадків, 
прямо  передбачених  законодавством . Усі  питання, які  стосуються  відмови  від  права  
на  земельну  ділянку, що  знаходяться  на  балансі  Підприемства  або  її  відчуження, 
вирішуються  виктпочно  Власником . 

5.6. Збитки, завдані  Підприемству  в  результаті  порушення  його  майнових  прав  
громадянами, юридичними  особами, в  т.ч. державними  органами, відшкодовуються  
Підприемству  за  рішенням  суду  або  господарського  суду. 

0 



б.ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ  ТА  РЕВІЗІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЕМСТВА  

6. L Підприемство  здійсшое  оперативний  та  бухгалтерський  облік  результатів  
своеї  діяльності  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  та  правил  
ведення  бухгалтерського  обліку, веде  та  подае  статистичну  і  фінансову  звітність . 

6.2. Ревізія  та  перевірки  діяльності  Підприемства  проводяться  власником  або  
уповноваженим  ним  органом  за  їх  ініціативою . 

7.ТРУДОВІ  ВІДНОСИНИ  І  СОЦІАЛЬНИЙ  РОЗВИТОК  ПІДПРИЕМСТВА  

7.1. Трудові  відносини  працівників  з  Підприемством  виникають  на  підставі  
трудових  договорів  (контрактів) і  регутпоються  трудовим  законодавством  України  та  
цим  статутом. 

7.2. Підприемство  самостійно  та  у  відповідності  з  чинним  законодавством  
України  визначае  загальну  кількість  пращоючих, визначае  порядок  найму, 
звільнення  працівників, розпорядок  дня, форми  і  системи  оплати  праці, порядок  
надання  вихідних  та  відпусток, обсяги  і  напрямки  використання  фонду  споживання . 

7.3. Працівники  Підприемства  мають  право  на  всі  види  соціального  
забезпечення, які  передбачені  чинним  законодавством . 

7.4. Повноваження  трудового  колективу  Підприемства  реалізуються  загальними  
зборами  трудового  колективу. для  представництва  інтересів  трудового  колективу  на  
своїх  загальних  зборах  трудовий  колектив  може  обрати  орган  колективного  
самоврядування . Рішення  з  соціально-економічних  питань, які  стосуються  діяльності  
Підприемства, приймаються  його  органами  управління  за  участю  трудового  
колективу  і  відображаються  у  колективному  договорі. Право  укладення  
колективного  договору  від  імені  власника  майна  надаеться  Генеральному  директору  
Підприемства, а  від  імені  трудового  колективу  - уповноваженому  ним  органу. 

8. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  ПРИБУТКУ  І  ВІДШКОДУВАННЯ  
ЗБИТКІВ  ПІДПРИЕМСТВА  

8.1. Чистий  прибуток  Підприемства  від  господарської  діяльності, який  
обчистпоеться  відповідно  до  чинного  законодавства  України, використовуеться  
Підприемством  для  вирішення  статутних  цілей  своеї  діяльності . 

8.2. За  рахунок  прибутку  у  Підприемстві  створюються  цільові  фонди: 
- фонд  розвитку  виробництва; 
- фонд  споживання; 
- резервний  фонд; 
- інші  фонди. 
Порядок  утворення  та  використання  фондів, необхідних  для  здійснення  

статутної  діяльності  Підприемства, визначаються  положенням, що  затверджуеться  
Генеральним  директором  Підприемства . 

8.3. Збитки, заподіяні  Підприемством  внаслідок  його  виробничо- 
господарської  діяльності, компенсуються  за  рахунок  його  майна  у  встановленому  
законодавством  порядку. 

9.ВІДНОСИНИ  ПІДПРИЕМСТВА  3 ШШИМИ  ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
9. L Підприемство  співпращое  з  Киево-Святошинським  районним  управлінням  
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Держпродспоживслужби  Київської  області  з  питань  нормативно -методичного  
забезпечення  діяльності  Підприемства . 

9.2. Підприемство  комплексно  взаемодіе  з  Киево-Святошинським  районним  
управлінням  Держпродспоживслужби  Київської  області, з  питань  організації  заходів  
та  оперативного  керівництва  ліквідаціею  епідемічних  ситуацій  в  районі  на  підставі  
комплексних  планів  Держпродспоживслужби  та  відповідно  до  чинного  
законодавства. 

100. ІІРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДІІРИЕМСТВА  

10. L Припинення  діяльності  Підприемства  відбуваеться  шляхом  його  
реорганізації  або  ліквідації. 

10.2. Реорганізація  (злиття, приеднання, поділ, виділення, перетворення) може  
мати  місце  за  рішенням  Власника. При  реорганізації  вся  сукупність  прав  і  обов'язків  
Підприемства, що  реорганізуеться , переходить  до  його  правонаступників . 

10.3. Діяльність  Підприемства  припиняеться : 
- за  рішенням  Власника; 
- за  рішенням  суду  або  господарського  суду, в  тому  числі  при  банкрутстві; 
- в  інших  випадках, прямо  передбачених  законодавством  України. 
10.4 Ліквідація  здійснюеться  у  порядку, передбаченому  чинним  законодавством  

України. 
10.5. Ліквідація  Підприемства  проводиться  ліквідаційною  комісіею, яка  

призначаеться  Власником, а  у  випадках  припинення  діяльності  за  рішенням  суду  або  
господарського  суду  - ліквідаційною  комісіею  що  призначаеться  цими  органами. 
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