
                                                                                                                             
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(друга сесія восьмого скликання) 

 

від 23 грудня 2020 року 

м. Городня 

 

Про  безоплатне прийняття  

у   комунальну      власність  

Городнянської міської ради 

комунального підприємства 

«Городнянська        районна 

друкарня»    Городнянської  

районної ради 

 

Розглянувши рішення тридцятої сесії сьомого скликання Городнянської 

районної ради від 24 листопада 2020 року № 541 «Про розгляд клопотання 

Городнянської міської ради про передачу КП «Городнянськ районна друкарня» 

до комунальної власності Городнянської міської ради», відповідно до Законів 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та ст. 89 Бюджетного 

кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Городнянська міська рада  в и р і ш и л а: 

 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Городнянської міської 

ради зі спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району комунальне підприємство «Городнянська районна друкарня» 

Городнянської районної ради (код ЄДРПОУ 02469592), розташоване за 

адресою: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Незалежності, 63, разом 

із закріпленими за ним основними засобами, фондами, матеріальними 

цінностями та майном (додаток 1). 

 

2. Змінити засновника комунального підприємства «Городнянська 

районна друкарня» Городнянської районної ради (код ЄДРПОУ 02469592), 

розташованого за адресою: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. 

Незалежності, 63, на Городнянську міську раду. 

 

3. Змінити найменування комунального підприємства «Городнянська 

районна друкарня» Городнянської районної ради на:   

- повне – комунальне підприємство «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради, 

- скорочене – КП «Городнянська друкарня». 



4. Затвердити Статут комунального підприємства «Городнянська 

друкарня» Городнянської міської ради в новій редакції, що додається. 

 

5. Міському голові укласти додаткову угоду до контракту з керівником 

комунального підприємства «Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради Голіком Віктором Миколайовичем відповідно до вимог законодавства.  

 

6. Керівнику комунального підприємства «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради провести зміни підприємства в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань в частині зміни складу засновників і найменування. 

 

7. Майно зазначене у п. 1 даного рішення передати у господарське 

відання та на баланс комунального підприємства «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради.   

 

8. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Пірак Н.В. провести організаційні заходи щодо прийнятого майна 

згідно вимог чинного законодавства. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності.  

 

Міський голова                                  А.І. Богдан  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      рішенням другої сесії восьмого    

                                                                      скликання  Городнянської  міської  

                                                                      ради від 23.12.2020 року  

                                                                      Міський голова                                                                 

                                                                                                                      А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГОРОДНЯНСЬКА ДРУКАРНЯ»  

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ) 

(код ЄДРПОУ  02469592) 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1.Комунальне підприємство «Городнянська друкарня» Городнянської міської 

ради (далі – Підприємство) створене відповідно до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Господарського та Цивільного кодексів 

України, рішенням Городнянської районної ради від 25 квітня 2005 року. Згідно 

з рішенням другої сесії восьмого скликання Городянської міської ради від «23» 

грудня 2020 року змінено засновника комунального підприємства 

«Городнянська районна друкарня» на Городнянську міську раду.  

1.2.Найменування Підприємства:  

1.2.1.Повне - комунальне підприємство «Городнянська друкарня» 

Городнянської міської ради. 

1.2.2.Скорочене - КП «Городнянська друкарня». 

1.3. Засновником Підприємства є Городнянська міська рада (далі по тексту - 

Засновник). 

1.4.За способом утворення Підприємство є комунальним унітарним. 

1.5.Підприємство створене для забезпечення юридичних та фізичних осіб в 

друкованій продукції. 

1.6.Підприємство є юридичною особою, має відокремлену частину майна, 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі  своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.  

1.7.Підприємство підлягає державній реєстрації.  

1.8.Підприємство має право відкривати свої філії, представництва, інші 

відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.  

1.9.Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім 

випадків, передбачених законодавством України.  

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.  

1.10.У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-

правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства 

України.  

1.12.Місцезнаходження Підприємства: 15100, Чернігівська область, м. Городня, 

вул. Незалежності, № 63, тел.: (04645) 2-12-48. 

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1.Мета створення Підприємства: підприємство створене для задоволення 

місцевих, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої та 

іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, 

передбаченому законодавством.  

2.2.Предмет діяльності:  

2.2.1.Випуск поліграфічної продукції, продукції товаро-супровідного 

призначення і товарів народного споживання.  

2.2.2.Видавничо-поліграфічна діяльність в повному циклі, художньо-

оформлювальні роботи, рекламно-інформаційні послуги, купівля 

поліграфічного устаткування, сировини, матеріалів і паперу, виконання 

поліграфічних робіт і реалізація тиражів продукції. Видавничо-

поліграфічна діяльність виконується як самостійно, так і по домовленості 



з видавництвами та іншими підприємствами, установами, організаціями 

та громадянами. 

2.2.3.Виготовлення картонажної тари. 

2.2.4.Надання комерційних, консультативних та інших послуг юридичним 

особам і громадянам в питаннях на предмет діяльності, які незаборонені 

чинним законодавством.  

2.2.5.Будівництво, експлуатація будівель та приміщень, здача в найм в 

комерційних цілях 

2.2.6.Ведення роздрібної торгівельної діяльності.  

2.2.7.Здійснення торгівельно-посередницької діяльності. 

2.2.8.Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.  

2.3.Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються 

Підприємством за наявності відповідних ліцензій.  

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Відповідно до своїх повноважень Підприємство має право: 

3.1.1.Виступати учасником цивільно-правових відносин, нести 

зобов’язання, набувати і реалізовувати майнові та немайнові права. 

3.1.2.Від свого імені укладати договори та інші угоди згідно з Цивільним 

кодексом України та чинним законодавством. 

3.1.3.Бути позивачем і відповідачем у судах. 

3.1.4.Отримувати в установленому порядку від органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

інформацію, документи, необхідні для виконання своїх повноважень. 

3.1.5.Посилати у відрядження по Україні та за її межі працівників 

Підприємства. 

3.1.6.Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

своїх працівників та спеціалістів. 

3.1.7.Залучати в установленому порядку спеціалістів виконавчого апарату 

міської ради щодо розгляду питань, що віднесені до компетенції 

Підприємства. 

3.1.8.Отримувати кошти за надані послуги та використовувати їх, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.1.9.Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та 

основні напрямки свого розвитку, згідно з обґрунтованими науково-

технічними прогнозами, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації на 

ринку. 

3.1.10.Реалізовувати роботи, послуги і таке інше на умовах прямих угод 

(контрактів, узгоджень) за договірними цінами, згідно з умовами 

економічної діяльності, а у випадках передбачених чинним 

законодавством України – за фіксованими цінами відповідно до умов 

цього Статуту. 

3.1.12.Вживати всі необхідні заходи для виконання основних завдань, що 

покладені на Підприємство згідно з цим Статутом. 



3.1.13.Брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться 

Городнянською міською радою з питань, що належать до компетенції 

Підприємства. 

3.1.14.Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством 

України. 

3.2.Обов’язки Підприємства: 

3.2.1.Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства 

України та рішень Городнянської міської ради. 

3.2.2.Забезпечувати ведення господарської діяльності відповідно до цього 

Статуту в обсягах та якості, що відповідають законодавчим нормам, 

стандартам, місцевим програмам та укладеним договорам. 

3.2.3.Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення 

Підприємства та заходи з удосконалення організації роботи 

Підприємства, згідно з діючим законодавством України та цим Статутом. 

3.2.4.При плануванні власної діяльності  виконувати в першу чергу 

контракти, замовлення та інші договірні зобов’язання органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади. 

3.2.5.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати дотримання законодавства про працю, соціальне 

страхування, правила та норми охорони праці, техніки безпеки. 

3.2.6.Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та 

виділених бюджетних коштів. 

3.2.7.Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі сплату податків та 

зборів, відповідно до чинного законодавства. 

3.2.8.Здійснювати результативний оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності. 

3.2.9.Звітувати перед Засновником про результати своєї діяльності.  

3.2.10.Здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у 

результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи 

Підприємства; забезпечувати економне і раціональне використання фонду 

споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

4.1.Управління Підприємством здійснюється відповідно до  Статуту на основі 

поєднання прав Засновника щодо управління та господарського використання 

майна і принципів самоврядування трудового колективу.  

4.2.Компетенцією Засновника є: 

- затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього; 

- призначення Директора; 

- контроль за фінансовою та господарською діяльністю Підприємства; 

- вирішення питань ліквідації або реорганізації Підприємства. 

4.3.Керівництво діяльністю Підприємства здійснює Директор, який 

призначається на посаду і звільняється  з неї  в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність 



Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 

визначаються контрактом. 

4.4.Директор: 

4.4.1.Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у 

відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає 

договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків  

враховуючи вимоги п. 3.2 цього Статуту. 

4.4.2.Несе персональну відповідальність перед Засновником і трудовим 

колективом працівників за діяльність Підприємства. 

4.4.3.Розпоряджається майном та коштами Підприємства в межах 

наданих повноважень. 

4.4.4.Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства за 

погодженням із Засновником. 

4.4.5.Організовує виконання рішень міської ради віднесених до 

повноважень Підприємства. 

4.4.6.Видає накази, затверджує локальні акти Підприємства, дає 

обов’язкові для всіх працівників вказівки, вирішує інші питання 

Підприємства. 

4.4.7.Здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо 

управління Підприємством. 

4.4.8.Відповідно до законодавства України укладає трудові договори з 

працівниками Підприємства, заохочує їх та накладає стягнення у 

встановленому порядку, згідно з трудовим законодавством України; 

4.4.9.Призначає на посаду та звільняє з посади заступника Директора. 

4.5.Трудовий колектив Підприємства: 

4.5.1.Трудовий колектив Підприємства становлять всі працівники, які 

своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового 

договору (угоди), який регулює трудові відносини працівника з 

Підприємством. 

4.5.2.Члени трудового колективу мають права та обов’язки, згідно з 

трудовим законодавством України. 

4.5.3.Вищим органом самоврядування Підприємства є загальні збори 

трудового колективу. 

4.5.4.На загальних зборах трудовий колектив Підприємства:  

- розглядає і затверджує проект колективного договору;  

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

Підприємства соціальних пільг. 

4.6.Виробничі і трудові відносини трудового колективу з Засновником, питання 

охорони праці, соціального захисту, участі працівників у розподілу прибутку та 

інші питання регулюються колективним договором. 

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

5.1.Майно Підприємства належить до комунальної власності Городнянської 

міської ради і закріплюється за Підприємством на праві господарського 

відання. 



5.2.Майно Підприємства становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові 

кошти, інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі 

Підприємства. 

5.3.Джерелами формування майна Підприємства є:  

 майно, передане Засновником та інше майно; 

 доходи від основної діяльності; 

 кредити банків та інших кредиторів; 

 внески громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб; 

 майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

 доходи, отримані  від реалізації продукції, а також від інших видів 

фінансово-господарської діяльності;  

 доходи від цінних паперів; 

 безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян; 

 інші джерела, передбачені законодавством України. 

5.4.Підприємство має право за обов’язковою письмовою згодою Засновника або 

уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим юридичним та 

фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в 

тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, інвентар та інші 

матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому 

законодавством порядку та відповідно прийнятих рішень міської ради. 

5.5.Підприємство здійснює користування землею та іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

5.6. Відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними 

особами здійснюються на основі договорів. 

5.7.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Підприємству за рішенням суду. 

5.8.Кошти Підприємства спрямовуються на відшкодування витрат, що 

пов’язані з виконанням передбачених цим Статутом функцій та завдань 

Підприємства, на управління Підприємства, на кадрове, соціально-побутове  

забезпечення та на навчання його працівників. 

5.9.Фінансування видатків Підприємства здійснюється за рахунок майна та 

коштів, які одержуються внаслідок виконання своїх повноважень. 

5.10.Підприємство використовує основні засоби і кошти на розвиток власної  

бази, згідно з діючим законодавством. 

5.11.Для матеріального заохочення здійснюється преміювання працівників. 

5.12.Підприємством зберігається вся нормативно-технічна та правова база щодо 

діяльності Підприємства. 

 

6. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА 

6.1.Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської  діяльності 

Підприємства є прибуток (доход). 



6.2.Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється 

Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових 

планів. 

6.4.Прибуток Підприємства використовується відповідно до фінансових планів. 

6.5.В господарській діяльності Підприємство може утворювати цільові фонди 

(фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди), 

призначені для покриття витрат, пов'язаних із своєю діяльністю.  

Порядок використання коштів таких фондів визначається положеннями про 

відповідні фонди. 

6.6.Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за виконання 

затвердженого фінансового плану.  

6.7.Підприємство щорічно звітує перед Засновником про стан виконання 

річного фінансового плану за встановленим планом роботи. 

 

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

7.1.Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності і надає статистичну звітність у порядку, 

встановленому законодавством України. 

7.2.Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться Засновником  чи 

уповноваженим ним органом у разі потреби, але не рідше одного разу на рік, а 

також іншими органами, відповідно до законодавства України. 

 

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

8.1.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з 

законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності 

Підприємства. 

8.2.Підприємство має право укладати договори (контракти) із іноземними 

юридичними та фізичними особами лише за погодженням з Засновником.  

8.3.Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до 

законодавства України. 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

9.1.Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в 

результаті ліквідації Підприємства - за рішенням Засновника, а також за  

рішенням суду, господарського суду в установленому законодавством України 

порядку. 

9.2.При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам 

гарантується дотримання  їх прав та законних інтересів, відповідно до 

законодавства України. 

9.3.При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після 

розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів 

трудового колективу, використовуються за рішенням Засновника. 

 

 

 



                                                         Додаток 1 до рішення другої сесії восьмого скликання                

Городнянської      міської ради від 23.12.2020 року «Про прийняття у 

комунальну власність Городнянської міської ради комунального 

підприємства «Городнянська районна друкарня» Городнянської 

районної ради 

 

 

№ п/п Найменування  Кількість  Первісна 

вартість  

Знос 50% Балансова 

вартість  

1 Машина вичисл. 1 47,80 23,90 23,90 

2 Подставка счет. 1 72,00 36,00 36,00 

3 Машина вичисл. 2 70,01 35,005 35,005 

4 Книжна полка  2 104,00 52,00 52,00 

5 Телефон  2 180,00 90,00 90,00 

6 Тепло-винтилятор 4 672,00 336,00 336,00 

7 Прибор спектр  1 190,00 95,00 95,00 

8 Лампа настільна  1 56,26 28,13 28,13 

9 Счетчик з-х мередиан. 1 500,00 250,00 250,00 

Всього    1892,07 946,035 946,035 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва 

основних 

засобів 

Інвентарний 

номер 

кількіст

ь 

Номенклатур

ний номер 

Первісн

а 

вартість  

Знос  Залишко

ва 

вартість  

1 Будівля 

друкарні 

10310001 1 1 110564,68 99516,12 11048,56 

2 Склад 10310002 1 2   9043,70 990,83 8052,87 

3 Ворота 

металеві 

10330039 1 39     54,63 49,33 5,30 

4 Асфальтне 

покриття  

10330042 1 42 1536,57 1445,17 91,40 

5 Казарма 10310056 1 56 94354,00 94354,00  

6 Гараж  10310053 1 53 3898,10 1006,88 2891,22 

 Ітого 103  1  219451,68 112362,33 22089,35 

7 Факс  10480052 1 52 1185,10 1153,15 31,95 

8 Компютер 10480050 1 50   4130,00 4130,00  

9 Принтер  10480051 1 51   1492,00 1492,0  

10 Машинка 

Плоско 

Печатна 

10480005 1 5   2369,32 2369,32  

11 Тігельний 

автомат 

10480046 1 46   8722,72 8722,72  

12 Універсальна 

шинорубка 

10480011 1 11 251,53 251,53  

13 Машина 

проволокорізка 

10480026 1 26 706,96 706,96  

14 Листорізна 

машина 

10480023 1 23 3158,05 3158,05  

15 Прес для тюків 10480013 1 13 841,53 841,53  

16 Бумагарізна 

машина 

10480024 1 24 2055,69 2055,69  

 Ітого 104    24912,80 24880,85 31,95 

17 Стіл для форми 10610038 1 38 153,19 153,19  

18 Стіл реал 10610006 1 6 288,79 288,47  

19 Каса реал 10610011 5 11 2432,47 2432,47  

 Ітого 106    2874,45 2874,45  

 ВСЬОГО              010 23  247238,93 247238,93 22121,30 

    


