ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства
1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом
місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини
комунальної власності і входить до сфери його управління.
2. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є
представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у
межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній
власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання
(комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління
(комунальне некомерційне підприємство).
4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється
органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу
комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.
Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до
закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.
{Частина четверта статті 78 в редакції Закону № 3263-VI від 21.04.2011}
5. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова
"комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери
управління якого входить дане підприємство.
6. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.
7. Органами управління комунального унітарного підприємства є:
керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до сфери
управління якого належить підприємство, або наглядовою радою цього підприємства (у
разі її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав);
наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах компетенції,
визначеної статутом підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність
керівника підприємства.
Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням
органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство. Критерії,
відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є
обов’язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової
ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються
рішенням відповідної місцевої ради.
{Частина сьома статті 78 в редакції Закону № 1405-VIII від 02.06.2016}

8. Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства може
підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому
рішенням відповідної місцевої ради. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії
віднесення комунальних унітарних підприємств до таких, фінансова звітність яких
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, встановлюються рішенням
відповідної місцевої ради.
Комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність,
крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (вебсайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності,
що здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені
рішенням відповідної місцевої ради. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є
цілодобовим і безоплатним.
Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:
цілі діяльності комунального унітарного підприємства;
квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за
останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей
державної політики та джерела їх фінансування;
аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного
підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону
або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її
утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює
функції з управління підприємством;
статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у
редакціях, що діяли раніше;
біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника
комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист
персональних даних);
біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової
ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог
законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у
наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів
наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального
унітарного підприємства;
структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів
наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні
пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час
виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
рішення суб’єкта управління
комунального унітарного підприємства;

об’єктами

комунальної

власності

щодо

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції
та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо
управління такими ризиками;
відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство,
інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про
відкритість використання публічних коштів";
інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з
державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами,
підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального
унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державноприватного партнерства.
Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом
з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону
або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її
утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює
функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією
статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів
України та умов укладеного з ним контракту.
{Статтю 78 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1405-VIII від
02.06.2016}
9. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання
рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають
відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
10. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств
визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності
державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених
законом.
{Абзац другий частини статті 78 виключено на підставі Закону № 5044-VI від
04.07.2012}
Комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також
підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків
належить комунальному підприємству, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що
вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою
статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", оприлюднюють на веб-порталі
Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про публічні закупівлі", звіт про
укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та
інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення
договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються:
найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або
вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів,
робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і
надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума,

визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і
надання послуг тощо.
{Частину статті 78 доповнено абзацом згідно із Законом № 1197-VII від
10.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 922-VIII від 25.12.2015 - щодо
введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону № 922-VIII від 25.12.2015}
Стаття 78 1. Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства,
щодо вчинення якого є заінтересованість
-

1. Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства, предмет
якого підпадає під ознаки, визначені частиною третьою цієї статті, і яке укладається з
особою, заінтересованою у його вчиненні, від імені або за рахунок або в інтересах такої
особи, є господарським зобов’язанням, щодо вчинення якого є заінтересованість.
2. Особою, заінтересованою у вчиненні господарського зобов’язання, є:
посадова особа органів управління комунального унітарного підприємства;
посадова особа органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне
підприємство, якщо така особа є особою, відповідальною за прийняття рішення щодо
надання згоди на вчинення таким комунальним унітарним підприємством господарського
договору;
член сім’ї посадової особи, зазначеної в абзацах другому і третьому цієї частини, чоловік (дружина), особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки, батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти
та їхні чоловіки (дружини);
юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в абзацах другому четвертому цієї частини, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або членом
органу управління.
Особи (разом або окремо), зазначені в абзацах другому - п’ятому цієї частини,
мають відповідати принаймні одній із таких ознак:
бути сторонами такого господарського зобов’язання або членами виконавчого
органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
отримувати винагороду за вчинення такого господарського зобов’язання від
комунального унітарного підприємства (посадових осіб органів управління комунального
унітарного підприємства) або від особи, яка є стороною господарського зобов’язання;
внаслідок такого господарського зобов’язання набувати майно, будь-які майнові
права, вигоди або блага;
брати участь у господарському зобов’язанні як представники або посередники
(крім представництва комунального унітарного підприємства посадовими особами).
3. Дія цієї статті поширюється на господарські зобов’язання комунальних
унітарних підприємств, предметом яких є:

відчуження або придбання за одним договором або декількома пов’язаними
договорами товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 100
мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання
(крім випадків отримання комунальним унітарним підприємством у власність товарів або
майна безоплатно або за одну гривню);
передача або отримання в оренду, інше платне користування товарів або майна,
балансова вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне
господарське зобов’язання;
передача комунальним унітарним підприємством у безоплатне користування
третім особам товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 20
мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання;
виконання або замовлення робіт або надання послуг, ринкова вартість яких
перевищує 100 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське
зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним підприємством
результатів робіт або послуг безоплатно або за одну гривню);
надання або отримання позики, іншого фінансування на поворотній основі на
суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне
господарське зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним
підприємством позики або іншого фінансування безоплатно або за одну гривню);
надання комунальним унітарним підприємством застави, поручительства або
іншого забезпечення виконання зобов’язань, розмір яких перевищує 100 мінімальних
заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання.
Статутом комунального унітарного підприємства може бути встановлено нижче
граничне значення щодо вартості майна, робіт або послуг чи суми коштів, що є предметом
господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість.
4. Особа, яка є заінтересованою у вчиненні господарського зобов’язання, повинна
протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості, але до
вчинення господарського зобов’язання, подати на розгляд наглядової ради, а у випадках,
передбачених частиною дев’ятою цієї статті, - органу, до сфери управління якого
належить комунальне унітарне підприємство:
проект господарського зобов’язання із зазначенням вартості одиниці товару або
послуг, якщо вона передбачена господарським зобов’язанням, і загальної суми
господарського зобов’язання, передбаченого частиною третьою цієї статті;
інформацію з посиланням на конкретні норми частини другої цієї статті із
зазначенням ознаки заінтересованості особи у вчиненні господарського зобов’язання.

5. Наглядова рада комунального унітарного підприємства протягом 10 робочих
днів з дня отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті, приймає
одне з таких рішень:
про надання згоди на вчинення відповідного господарського зобов’язання;
про відмову у вчиненні відповідного господарського зобов’язання;
про передачу питання на розгляд органу, до сфери управління якого належить
комунальне унітарне підприємство.
6. Наглядова рада або орган, до сфери управління якого належить комунальне
унітарне підприємство, з метою проведення оцінки господарського зобов’язання, щодо
вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим
умовам може залучити суб’єкта оціночної діяльності.
7. Якщо заінтересована у вчиненні господарського зобов’язання особа є членом
наглядової ради комунального унітарного підприємства, вона не має права голосу під час
прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення такого господарського зобов’язання.
Якщо заінтересована у вчиненні господарського зобов’язання особа є особою,
зазначеною в абзаці третьому частини другої цієї статті, вирішення конфлікту інтересів
відбувається в порядку, передбаченому законодавством про запобігання корупції.
8. Рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо
вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів членів наглядової
ради, які не є заінтересованими у вчиненні такого господарського зобов’язання.
9. Рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо
вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд органу, до сфери управління
якого належить комунальне унітарне підприємство, якщо:
на підприємстві не утворена наглядова рада;
наглядова рада ухвалила рішення про передачу питання на розгляд органу, до
сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство, із зазначенням
мотивів такого рішення;
більшість членів наглядової ради є заінтересованими у вчиненні господарського
зобов’язання;
балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягають наданню,
відчуженню, отриманню або передачі відповідно до господарського зобов’язання,
передбаченого частиною третьою цієї статті, перевищує 10 відсотків вартості активів, за
даними останньої річної фінансової звітності підприємства;
предметом договору є нерухоме або інше майно, якщо режим його оренди або
відчуження регулюється спеціальним законодавством.
10. Якщо наглядова рада або орган, до сфери управління якого належить
підприємство комунальної власності, не прийняли жодного рішення протягом 10 робочих
днів з дня отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті,

господарське зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, вважається
схваленим.
У разі якщо з метою проведення оцінки господарського зобов’язання, щодо
вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим
умовам залучається суб’єкт оціночної діяльності, строк прийняття рішення наглядовою
радою або органом, до сфери управління якого належить комунальне унітарне
підприємство, збільшується на період часу, необхідного для здійснення оцінки, але не
більш як на 30 календарних днів, які обчислюються з дня отримання інформації,
передбаченої частиною четвертою цієї статті.
11. Господарське зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинене
з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює,
змінює, припиняє права та обов’язки його сторін лише у разі подальшого схвалення
такого господарського зобов’язання у порядку, встановленому для прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення. У разі неотримання подальшого схвалення
господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, у порядку,
встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, таке
зобов’язання визнається судом недійсним за позовом комунального унітарного
підприємства або органу, до сфери управління якого належить підприємство комунальної
власності.
12. Подальше схвалення господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є
заінтересованість, в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на
його вчинення, створює, змінює, припиняє права та обов’язки комунального унітарного
підприємства з дня вчинення такого господарського зобов’язання.
13. Відповідальність за шкоду, заподіяну комунальному унітарному підприємству
господарським зобов’язанням, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиненим з
порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні комунальним
унітарним підприємством такого господарського зобов’язання.
14. Керівник (виконавчий орган) комунального унітарного підприємства або
особа, спеціально уповноважена керівником (виконавчим органом) або установчими
документами комунального унітарного підприємства, у разі порушення ними вимог,
передбачених
цією
статтею,
підлягають
адміністративній,
дисциплінарній
відповідальності за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, а також мають
відшкодувати шкоду, заподіяну їхніми діями комунальному унітарному підприємству";
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