
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення сесії обласної ради  

«Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 

продовжено на період до 2018 року включно»  

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
 

Миколаївська обласна рада рішенням від 24.06.2011 № 14 «Про затверд-

ження Статуту комунального підприємства «Госптехобслуговування» Мико-

лаївської обласної ради» сформувала статутний капітал комунального 

підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради (далі – 

КП «Госптехобслуговування») у розмірі 200,0 тис. гривень. На сьогодні частка 

несплаченого власником капіталу складає 100,0 тис. гривень. 

Постійною комісією обласної ради з питань житлово-комунального гос-

подарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 

будівництва взято до уваги, що КП «Госптехобслуговування» має рівень зносу 

основних засобів 93,7%, його діяльність характеризується залежністю від рівня 

фінансування контрагентів – бюджетних установ, мінімальною рентабельністю 

та відсутністю в достатньому обсязі вільних обігових коштів для оновлення 

власних основних засобів (рекомендації від 24.05.2018 № 4 «Про результати 

фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за 2017 рік»). 

КП «Госптехобслуговування» звернулось на адресу Миколаївської облас-

ної ради щодо необхідності поповнення у 2018 році його статутного капіталу на 

суму 100,0 тис. гривень (внесення частки несплаченого власником капіталу) з 

метою підтримки та розвитку комунального підприємства (лист № 32 

від 08.06.2018). 

Проект рішення розроблений постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва та запропонований до порядку 

денного сесії. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення. 
 

Основною метою є повне формування статутного капіталу КП «Госптех-

обслуговування», виконання у повному обсязі рішення обласної ради 

від 24.06.2011 № 14 та розвиток КП «Госптехобслуговування». 

 

3.Правові аспекти. 
 

Підставою для розроблення проекту  рішення є пункт 16 частини першої 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 1 

рішення обласної ради від 24 червня 2011 року № 14 «Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської 
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обласної ради», статті 2.3.1., 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 

року № 1. 

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 
 

Реалізація проекту рішення Миколаївської обласної ради здійснюється за 

видатками, передбаченими Миколаївській обласній раді у межах наявного 

фінансового ресурсу та виділених коштів з обласного бюджету Миколаївської 

області. 

 

5.Пропозиція заінтересованих органів. 
 

Проект рішення Миколаївської обласної ради потребує погодження 

Миколаївської обласної державної адміністрації як розробнику Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

«Миколаївщина-2017» та органу, на який покладені повноваження по 

складанню обласного бюджету Миколаївської області. 

 

6. Регіональний аспект. 
 

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

 

7. Громадське обговорення. 
 

Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів. 
 

Прийняття цього рішення та виділення у 2018 році відповідного фінан-

сового ресурсу з обласного бюджету надасть можливість КП «Госптехобслу-

говування» оновити свої основні засоби, збільшити кількість та якість послуг з 

копіювання, покращити якість виготовлення продукції тиражування, а також 

виконати у повному обсязі рішення обласної ради від 24.06.2011 № 14.   

 

9. Оприлюднення. 
 

Оприлюднення проводиться у порядку, передбаченому статтею 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Проект рішення оприлюднено 

на офіційному сайті обласної ради 20.09.2018 року. 

https://www.mk-oblrada.gov.ua/proekty-rishen?group_id=13. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради         Г. ТАШЛИК 
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