
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства  

Полтавської обласної ради «Полтавафармація» 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та  частинами 4, 5 статті 57, частиною 4   

статті 78 Господарського кодексу України, розглянувши звернення Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація» від 29.09.2022 № 21, з 

метою забезпечення сталого функціонування Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтавафармація», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Збільшити статутний капітал Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтавафармація» на суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень за 

рахунок внеску власника на розрахунковий рахунок підприємства, що відкритий в 

комерційному банку. 
 

2. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтавафармація» 

(виконуючий обов’язки директора – Людвов А.В.) розробити та подати на 

затвердження Управлінню майном обласної ради нову редакцію статуту підприємства. 
 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради та Департамент фінансів Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації). 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань: охорони здоров’я та соціального захисту населення; бюджету та 

управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про збільшення статутного капіталу Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради "Полтавафармація"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення сталого функціонування Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтавафармація» від 29.09.2022 № 21. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення дозволить підприємству здійснити 

ліцензування видів господарської діяльності та зміцнити його матеріально-

технічну базу. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Фінансування здійснення капітальних видатків на збільшення статутного 

капіталу Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтавафармація» за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Господарського кодексу України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення потребує матеріальних затрат з обласного 

бюджету на суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Обґрунтування 

зазначеної суми наведено в бізнес-плані «Проєкту розвитку аптечної мережі 

КП ПОР "Полтавафармація"». 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованих органів. 

 

 

 



2 

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 

 

Збільшення статутного капіталу підприємства забезпечить виконання 

заходів, пов’язаних з підготовкою аптечних закладів до початку роботи, 

приведенням приміщень аптек та аптечних пунктів до ліцензійних вимог, а 

також забезпечення аптек лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення на початковому етапі роботи. 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з питань бюджету та управління майном      Лариса БОСЕНКО 

 


