
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 
 

РІШЕННЯ 
_____ сесії міської ради VІII скликання 

 
 

від ___________ 2021 року  № ____  
        м. Шепетівка 
 
Про викладення Статуту 
комунального некомерційного 
підприємства «Шепетівський 
міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Шепетівської міської ради» у 
новій редакції 
 

Розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства «Шепетівський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» (вих. № 149 
від 16.04.2021 року) про викладення Статуту підприємства в новій редакції у зв’язку із 
зменшенням статутного капіталу, відповідно до ст. 57, 78 Господарського кодексу України, 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,  
керуючись ст.ст. 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно 
рішення № 2122264600009 від 10.03.2021 р КНП «Шепетівський МЦПМСД» внесений до 
реєстру неприбуткових установ та організацій Шепетівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Зменшити статутний фонд на 218998 грн у зв’язку з внесеним до реєстру 

неприбуткових установ та організацій. Основні засоби придбані за кошти внеску з міського 
бюджету для поповнення статутного капіталу КНП «Шепетівський МЦПМСД», визнати 
комунальним майном територіальної громади переданим в КНП «Шепетівський МЦПМСД» в 
оперативне управління або повне господарське відання комунального майна територіальної 
громади. Затвердити статутний фонд комунального некомерційного підприємства 
«Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської 
ради» в розмірі 0 гривень 00 копійок. 

2. Викласти п.5.4 Статуту комунального некомерційного підприємства «Шепетівський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» у новій 
редакції, а саме: «Статутний капітал Підприємства становить: 0,00 грн (Нуль гривень 00 
копійок).» 

3. У звязку із зміною розміру статутного капіталу викласти Статут комунального 
некомерційного підприємства «Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Шепетівської міської ради» у новій редакції. 

4. Директору комунального некомерційного підприємства «Шепетівський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» Градомському В. В. 



забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту підприємства відповідно 
до норм чинного законодавства. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Міський голова       Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Готував: 
Директор КНП «Шепетівський МЦПМСД»   Віталій ГРАДОМСЬКИЙ 
 
 
Завізовано: 
Заступник міського голови      Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
Головний спеціаліст відділу правового та  
кадрового забезпечення      Ганна ГРИГОРЧУК 
 
Секретар міської ради      Роман ВОЗНЮК 
 
Голова постійної комісії з з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального  
господарства, підприємницької діяльності,  
транспорту, енергетики та зв’язку     Максим БОНДАРЄВ 
 
 

 
 



Додаток до РІШЕННЯ _____ сесії міської 
ради VІІI скликання №___ від 
_____________ 2021 року 

 
Про внесення змін до Статуту 
комунального некомерційного 
підприємства «Шепетівський 
міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Шепетівської міської ради» та 
затвердження в новій редакції 

 
Порівняльна таблиця 

 
До внесення змін до Статуту Статут в новій редакції 
5.4. Статутний капітал Підприємства 
становить: 218998 (двісті вісімнадцять тисяч 
дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 00 
копійок 

5.4. Статутний капітал Підприємства 
становить: 0,00 грн (Нуль гривень 00 копійок) 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради     Роман ВОЗНЮК 
 


