
 

 

    ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА         
   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

     РІШЕННЯ 
  IV сесії міської ради  VIIІ  скликання                   

  

   від   24 грудня   2020 року №  30                                                             м.Шепетівка   

 

Про затвердження переліку 
підприємств,установ, організацій, 
що надають соціальні важливі послуги 
населенню на території м.Шепетівка 
 
 
 
 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у 
відповідності до ст..18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
керуючись постановою  Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна», Шепетівська  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 
послуги населенню на території м.Шепетівка, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 
діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв  
М.В),заступника міського голови з  питань виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

                                                   Додаток 
                                                                                           до рішення  ІVсесії міської ради 

                                                             VIIІ скликання    
                                                                        від 24.12.2020р.   № 30     

 
 

Перелік 
підприємств,установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на 

території м.Шепетівка 
 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» підприємствами, установами і  організаціями, що 
надають соціально важливі послуги населенню є: 
 

1. Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»(АТ «ОЩАДБАНК»), що 
є банківською установою державної власності, що надає у касах банківських установ 
послугу із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні 
послуги при забезпеченні можливості не сплачувати комісію за надання такої 
послуги;  

2. Акціонерне товариство «УКРПОШТА»(АТ «УКРПОШТА»), що є підприємством, що 
надає універсальні послуги поштового зв’язку у всіх населених пунктах на всій 
території України; 

3. Національний банк та уповноважені ним у встановленому законодавством порядку 
банки, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 
відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання 
за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або 
у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за 
Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання 
запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо 
забезпечення готівкового обігу; 

4. Суб’єкти господарювання, що здійснюють організацію гарячого харчування в 
закладах освіти міської ради. 

 
 
 
 
 
Начальник управління економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                           Олександр ГРИНЬ 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Роман ВОЗНЮК 

 
 
 
 

 

 

 


