
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про створення Комунального підприємства  
Полтавської обласної ради «Полтавафармація»  

 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, статтею 87 
Цивільного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою 
забезпечення організації надання соціально-важливих послуг в області, враховуючи 
висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 
управління майном, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 
«Полтавафармація» для забезпечення організації надання соціально-важливих послуг в 
області. 

2. Призначити вконуючим обов’язки директора Комунального підприємства 
Полтавської обласної ради «Полтавафармація» Мороза Андрія Анатолійовича до 
вирішення питання призначення директора сесією обласної ради. 

3. Виконуючому обов’язки директора Комунального підприємства Полтавської 
обласної ради «Полтавафармація» Морозу Андрію Анатолійовичу: 

3.1. Розробити Статут Комунального підприємства Полтавської обласної ради 
«Полтавафармація» та подати його на затвердження управлінню майном обласної ради 
у встановленому порядку;  

3.2. Здійснити державну реєстрацію Комунального підприємства Полтавської 
обласної ради «Полтавафармація» у встановленому законом порядку. 

4. 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                                                                О. БІЛЕНЬКИЙ 
 
 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Про створення Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація» 

 

Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення організації надання соціально-важливих послуг в області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлений управлінням майном обласної ради на 

підставі рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення сприятиме забезпеченню організації надання 

соціально-важливих послуг в області. 

  

3. Суть проєкту рішення 

 

Створення Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтавафармація» для надання соціально-важливих послуг в області. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Господарського кодексу України; 

- Цивільного кодексу України; 

- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення потребує фінансових витрат  на встановлення 

статутного капіталу підприємства. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та органів. 

 

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 виконання вимог законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та забезпечить  надання 

соціально-важливих послуг в області. 

 

 

 

Начальник управління 

майном обласної ради      С. САГАЙДАЧНИЙ 
 


