
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2021 року                 смт Краснокутськ             №   - VIII 
 

 

Про створення  комунального 

підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області 

 

З метою посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних 

підприємств громади, для більш раціонального використання коштів з бюджету 

селищної ради, відповідно до статей 57,78 Господарського кодексу України, 

статті 169 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

Краснокутська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити юридичну особу (повне найменування) комунальне 

підприємство «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області, скорочене найменування КП «ДОБРОБУТ». 

2. Визначити місцезнаходження комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  за адресою:  Україна, поштовий  індекс 62002, Харківська 

область, Богодухівський район, смт Краснокутськ, вул. Миру, будинок № 31. 

3. Затвердити статутний капітал комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  у розмірі  150000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.). 

Кошти для формування статутного капіталу комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області виділити та перерахувати  з бюджету Краснокутської 

селищної ради. 

4. Затвердити Статут комунального підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 



(додається). 

5. Призначити виконуючим обов’язки директора комунального 

підприємства «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області  Кирилову Юлію Ростиславівну. 

6. Виконуючому обов’язки директора комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області Кириловій Юлії Ростиславівні  подати до органу державної 

реєстрації пакет документів для державної реєстрації підприємства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ, 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку селищної ради (голова Сергій СУСЛО) та постійну комісію з фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики, промисловості та підприємства  селищної ради ( голова 

Микола НІКІТЕНКО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                Ірина КАРАБУТ 



 Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

«Про створення  комунального підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області» 

 

від _________________2021 року № _______   
 

Автор проєкту:  Тетяна КУЗУБ - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради 

 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВІИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради   

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 

  

5. Надія ПІСНА Начальник фінансового 

управління селищної ради 

  

6. Тетяна КУЗУБ Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради  

  

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії селищної ради  

«Про створення  комунального підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Проект рішення підготовлений з метою посилення ефективності та 

вдосконалення роботи комунальних підприємств громади, для більш 

раціонального використання коштів з бюджету селищної ради. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття рішення є створення юридичної особи комунального 

підприємства «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області. 

3. Правові аспекти 

Відповідно до статей 57,78 Господарського кодексу України, статті 169 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Затвердити статутний капітал комунального підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області. 

5. Позиція заінтересованих органів. 

6. Регіональний аспект. 

7. Громадське обговорення. 

Проєкт рішення буде розміщений на офіційному вебсайті Краснокутської 

селищної ради. 

8. Прогноз результатів 

Посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних 

підприємств громади, для більш раціонального використання коштів з бюджету 

селищної ради. 

 

 

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради                                                                    Тетяна КУЗУБ 



___   
Краснокутському селищному голові 

 

Ірині КАРАБУТ 
 

 

 

Щодо винесення на розгляд чергової сесії 

Краснокутської селищної ради проєкту 

рішення «Про створення  комунального 

підприємства «ДОБРОБУТ» 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області» 

 

Шановна Ірино Олександрівно! 

 

З метою посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних 

підприємств громади, для більш раціонального використання коштів з бюджету 

селищної ради, відповідно до статей 57,78 Господарського кодексу України, 

статті 169 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», прошу 

Вас винести на розгляд сесії Краснокутської селищної ради проєкт рішення 

«Про створення  комунального підприємства». 

Додатки:  

1. Проєкт рішення «Про створення  комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області» на ___ арк. у 1 прим. 

 2. Пояснювальна записка до проєкту рішення «Про створення  

комунального підприємства «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області на ___ арк. у 1 прим. 

 

 

Заступник Краснокутського селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів                              Сергій ЗАЄЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Кузуб 3 14 28 

Надія Воробйова 3 14 28 


	Краснокутський селищний голова                                Ірина КАРАБУТ

