
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                     2021р.                                         

        м. Кременчук     

 

Про зміну місцезнаходження 

юридичної особи Кременчуцької 

районної ради 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 43, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 9, 

15, 17 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги висновки 

постійних комісій районної ради з питань самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією та з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Змінити місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної 

ради (ЄДРПОУ 22543942), що розташована за адресою: Україна, 39600, 

Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Соборна, будинок 14/23 на адресу: 

Україна, 39760, Полтавська область, Кременчуцький район, село 

Білецьківка, вулиця Центральна, будинок 231. 

2. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

стосовно місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної ради 

(ЄДРПОУ 22543942). 

3. Голові Кременчуцької районної ради, здійснити державну реєстрацію 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 

корупцією та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної 

політики та інвестиційної діяльності. 

 

Голова  

районної ради                                 Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради   Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради     Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної ради   Людмила ШТАНЬКО 

 

 

Голова постійної комісії 

Кременчуцької районної ради 

з питань самоврядування,  

адміністративно-територіального  

устрою, депутатської діяльності та  

етики, законності, правопорядку та  

боротьби з корупцією     Сергій ЧИНЧИК 
 

 

 

Голова постійної комісії 

Кременчуцької районної ради 

з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку, регуляторної  

політики та інвестиційної діяльності  Микола ГУДИМ 

 


