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Р І Ш Е Н Н Я 

 
                     2020 року №

Миколаїв   

 

 
 
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з  рішенням  обласної ради від 16 липня  
2019 року № 23 «Про скасування рішення обласної ради від 26 жовтня        
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області», з метою приведення Статуту комунального 
підприємства «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради у 
відповідність з вимогами чинного законодавства, обласна рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Миколаївська 

обласна друкарня» Миколаївської обласної ради, виклавши його у редакції, що 
додається. 

 
2. Комунальному підприємству «Миколаївська обласна друкарня» 

Миколаївської обласної ради (Синичків Х.М.) вжити заходів щодо державної 
реєстрації нової редакції Статуту комунального підприємства «Миколаївська 
обласна друкарня» Миколаївської обласної ради в установленому чинним 
законодавством порядку. 
 

3.  Вважати   таким,   що   втратило   чинність,  рішення обласної ради від 
30 липня 2015 року № 14 «Про внесення змін до Статуту КП «Миколаївська 
обласна друкарня» з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту 
комунального підприємства «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської 
обласної ради. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 

 
Голова обласної ради                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 

Про внесення змін до Статуту  
комунального підприємства 
«Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради 

      



Пояснення щодо змін до Статуту КП «Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради 

 

Діюча редакція Статуту КП 
«Миколаївська обласна друкарня» 

Миколаївської обласної ради  

Нова редакція Статуту                
КП «Миколаївська обласна друкарня» 

Миколаївської обласної ради 
 

Розділ 1 «Загальні положення», абзац 2 пункту 1.1 
Орган управління Підприємством: 
Миколаївська обласна державна 
адміністрація (далі – Орган 
управління майном). 

Миколаївська обласна рада як Власник 
здійснює управління Підприємством 
безпосередньо та/або через орган 
управління (далі – Орган управління), 
що визначається Миколаївською 
обласною радою. 

Розділ 2 «Найменування та місцезнаходження», пункт 2.2 
Місцезнаходження Підприємства: 
вул. Паризької комуни, 3,  
м.Миколаїв,  Україна, 54010

Місцезнаходження Підприємства: 
вул. Георгія Гонгадзе, 3,       
м.Миколаїв,  Україна, 54029

Розділ 5 «Майно Підприємства» абзац 3 пункту 5.1 
Статутний фонд становить  

1 955 000 (один мільйон дев’ятсот 
п’ятдесят п’ять тисяч) гривень. 

Статутний фонд становить 
3 206 000 (три  мільйони двісті шість 
тисяч) гривень. 

 

 

 

 

 
Начальник управління житлово- 
комунального господарства 
облдержадміністрації                                                            Євген ГЛАДКОВ 
 
 
Марчук 47 70 52 
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