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Господарьський кодекс. Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства
Кабінет Міністрів Постанова 835від 21.05.2015
Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» стаття 3
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
управління об’єктами державної та комунальної власності»

Підготовані фрагменти які стосуються даного питання

Господарьський кодекс. Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства
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 об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного
підприємства;
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 державно-приватного 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.
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.
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.

Кабінет Міністрів Постанова 835від 21.05.2015
ПЕРЕЛІК наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних:
o Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів
територій
o Перелік об’єктів комунальної власності
o Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право
користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)
o Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної
форми власності, які можуть бути передані в користування
o Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності
o Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності
o Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності
територіальної громади
o Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності

o Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту,
та маршрути перевезення
o Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої
реклами
o Інформація про рекламні засоби
o Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови
o Перелік укладених договорів

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»
Стаття 3. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та
строки її оприлюднення
1. Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за
встановленими законодавством України формами та має містити такі відомості:
1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим та місцевих бюджетів:
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та
по батькові керівника);
обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період
- всього та в розрізі бюджетних програм;
обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього
та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних
надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору,
ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена
процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за
договором у звітному періоді, строк дії договору);
інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма
додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові
керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або
обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному
періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті
виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі,
виконаних робіт) за наявності);
кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень,
загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на
закордонні відрядження.
Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів
після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох
років з дня оприлюднення;

2) у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності:
підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження,
прізвище, ім’я та по батькові керівника);
орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по
батькові керівника);
обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг;
відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон
гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за
одиницю (за наявності), строк дії договору);
відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які
продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет
договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю
(за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність
претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання
договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).
Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року,
наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з
дня оприлюднення;
3) у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та
коштів Пенсійного фонду:
підприємство, установа, організація (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), що використовує кошти
загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду;
обсяги надходжень та витрат, затверджені на відповідний рік;
обсяги надходжень та витрат за звітний період;
інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та
по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура
закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором
у звітному періоді, строк дії договору);
інформація про стан виконання договорів (предмет договору, виконавець (найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові
керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі
або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному
періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті
виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі,
виконаних робіт) за наявності);
кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень,
загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на
закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів
після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох
років з дня оприлюднення.
2. Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання
публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами:
1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;
2) інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської
діяльності;
3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду;
4) інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
3. На єдиному веб-порталі використання публічних коштів у режимі реального часу
оприлюднюється також інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському
рахунку. Порядок оприлюднення зазначеної інформації визначається Кабінетом Міністрів
України.
4. Інформація на єдиному веб-порталі використання публічних коштів оприлюднюється у
спосіб, що забезпечує вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду,
копіювання та роздрукування інформації.
Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється також шляхом розміщення на єдиному вебпорталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів),
організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами
(машинозчитування) з метою повторного використання.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо управління об’єктами державної та комунальної власності»
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 (веб-сайті) 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 об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного
підприємства;
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 державно-приватного 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".

