
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про створення спеціалізованого комунального 

підприємства «Броварська ритуальна служба» 

1'3 

Розглянувши подання генерального директора комунального підприємства 

«Служба замовника» від 07.11.2011 N232-3968, на виконання Закону України 
"Про поховання та похuрuнну Сllрану", на нідстані СТ.СТ.56-58 Гuспuдарськш'u 

Кодексу України, керуючись п. ЗО Ч.1 СТ.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та 

постійної комkії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІІІІЛА: 

]. Утворити спеціалізоване комунальне підприємство «Броварська ритуальна 

"Л) жба», шляхом реорганізації комунального підприємства «Служба замовника», 

виділивши його виробничу дільницю: ритуальний цех. 

1.1. Затвердити Статут підприємства, що додається (додаток 1). 
1.2. Створити статутний фонд спеціалізованого комунального підприємства у 

розмірі 125084,65 грн., за рахунок виділеної частки майна КП "Служба 

замовника", згідно з переліком майна, згідно з додатком 2. 
І .3. Доручити фінансовому управлінню Броварської МІСЬКОЇ ради передбачити 

в бюджеті 2012р. 100,0 ТИС. грн. на поповнення статутного фонду 
спеціалізованого комунального підприємства «Броварська ритуальна служба». 

1.4. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради вирішити 
питання, у встановленому законодавством порядку, щодо закріплення майна за 

СКП «Броварська ритуальна служба» на праві повного господарського відання. 

2. Керівництву спеціалізованого комунального підприємства «Броварська 

ритуальна служба» протягом 2012р. забезпечити укладання колективного 

договору з колективом працівників підприємства згідно ст. 1 0-20 Кодексу законів 
про працю України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 

ВІд " __ " ____ 2011р. 
N2 -------------
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Спеціалізоване комунальне підприємство Броварської міської ради Київської 
області «Броварська ритуальна служба» (далі за текстом - Підприємство) 

створене у відповідності до чинного законодавства України. 

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади 

міста Бровари, на підставі відповідного рішення сесії Броварської міської ради 

Київської області, підпорядковується Броварський міській раді (надалі - Власник) 
та уповноваженому нею органу. 

1.3. Цим Статутом визначено порядок створення, функціонування та припинення 
діяльності Підприємства на території України. 

1.4. Повне найменування Підприємства: Спеціалізоване комунальне 

підприємство Броварської міської ради Київської області «Броварська ритуальна 
служба». 

1.5. Скорочене найменування Підприємства: СКП «Броварська РИТУШІьна 
служба». 

1.6. Юридична адреса Підприємства: вул. Калініна, 1 О, м. Бровари, Київська 

область, Україна, 07400. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та 
інші рахунки в установах банків, печатку, бланки та штампи зі своєю назвою. 
2.2. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної 

'" 
реєстраЦl1. 

2.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України; Указами 

Президента України; Законом України «Про поховання та похоронну справу» та 

іншими Законами України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України; нормативними актами міністерств і відомств; рішеннями Броварської 

міської ради Київської області, ії виконавчого КОМІТету, уповноваженого 
Власником та цим Статутом. 

2.4. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 

саМОСТІИності, відповідає по всім зобов'язанням перед контрагентами по 

укладеним договорам, бюджетом та банками всім майном, яке йому належить та 

на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернене 

стягнення. 

2.5. Підприємство має відокремлене майно на праві повного господарського 

відання, вправі від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових та 

немайнових особистих прав; нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у 

суді, господарському, аДМІНІстративному та третейському судах. 

2.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, 

Власника чи інших юридичних осіб, а також держава, Власник чи інші юридичні 

особи не несуть відповідальності по зобов' язанням Підприємства. 

2.7. Майнові права Підприємства підлягають захисту відповідно до норм чинного 
законодавства України. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
3.1. Підприємство здійснює виробничо-господарську, торговельну та інші види 
діяльності, визначені цим Статутом, з метою найбільш повного задоволення 
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потреб населення в ритуальних послугах високої ЯКОСТІ, а також одержання 

відповідного прибутку. 

3.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
3.2.1. Організація поховання померлих громадян та надання ритуальних послуг 
ЗГІДно з договорами-замовленнями. 

3.2.2. Виробництво та торгівля виробами, необхідними для надання ритуальних 
послуг. 

3.2.3. Виробництво, роздрібна та оптова ТОРГІВля товарами ритуального 

призначення та ІНшими товарами. 

3.2.4. Надання населенню послуг з перевезення тіл померлих та осіб, що їх . . . 
супроводжують в МІСЬКОМУ та ПРИМІСЬКОМУ сполученНІ. 

3.2.5. Виконання робіт з благоустрою місць поховань та прилеглих територій . . 
ВІДповІДНО до кошторису. 

3.2.6. Утримання місць поховання згідно ІЗ встановленими правилами та . . . 
санпарними нормами, оргаНІЗацІЯ надання послуг населення по догляду за 

могилами. 

3.2.7. Забезпечення функціонування місць поховання. 

3.2.8. Утримання та благоустрій всіх міських кладовищ. 

3.2.9. Виготовлення за потребами населення ритуальної атрибутики. 

3.2.10. Створення рівних умов для поховання померлого незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 

ознак. 

3.2.11. Розширення номенклатури ритуальних послуг для громадян з різними 

фінансовими можливостями. 

3.2.12. Забезпечення конфіденційності інформації про померлого. 
3.2.13. Видача користувачу місця поховання свідоцтва про поховання. 
3.2.14. Оформлення та проведення поховання померлих громадян та урн з 

прахом. 

3.2.15. Організація та проведення траурного ритуалу "Поховання" на кладовищах ... 
та у кремаТОрll. 

3.2.16. Регулювання відносин з іншими підприємствами і організаціями на . . . 
ПІдстаВІ господарських договорІВ. 

3.2.17. Забезпечення соціального розвитку трудового колективу підприємства. 
3.2.18. Впровадження у виробництво науково-техНІЧНИХ розробок та 

прогресивних технологій. 

3.2.19. Здійснення технічного нагляду за наданням ритуальних послуг суб' єктами 
підприємницької діяльності, контролю за відповідністю обсягів та якості 

виконаних робіт, дотримання стандартІВ та технологій у виготовлеНІ 

предметів ритуальної належності. 

3.2.20. Оброблення каменю. 
3.2.21. Торгівельна діяльність. 
3.2.22. Столярні роботи. 

3.2.23. Придбання та реалізація предметів ритуальної належності. 

3.2.24. Копіювально-розмножувальні роботи, надання 

консуль таційно-інформаційних послуг. 

3.2.25. Функції підрядника. 

населенню 
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3.3. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать 

діючому законодавству, та займатися окремими видами діяльності, перелік яких 

визначається законодавчими актами. 

3.4. До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню 

Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому 

законодавством України. 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на 
ОСНОВІ поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 

4.2. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо 

або через уповноважений ним орган. 

4.3. Управління ПіДПРИЄМСТІ3Ol'vl здійснює Директор. 

4.4. Призначення та звільнення Директора здійснюється ЗГІдно чинного 

законодавства. Міський голова укладає з Директором контракт. 

4.5. Директор Підприємства: 

самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний розпис; 

4.5.1. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства; 
4.5.2. несе персональну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, 

виконання фінансових планів, дотримання державної фінансової дисципліни та 

норм охорони праці, ефективне використання та охорону майна, що закріплене за 

Підприємством; 

4.5.3. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх 
ПІдприємствах, установах 1 оргаНІзаЦІЯХ, судах, господарських та 

аДМІНІстративних, третейських судах; 

4.5.4. видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання 

працівниками Підприємства; 

4.5.5. розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до чинного 

законодавства; 

4.5.6. від імені Підприємства укладає договори, угоди, видає довіреності; 

4.5.7. відкриває в установах банку поточні та інші рахунки; 
4.5.8. разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає 
для працівників Підприємства додаткові відпустки та інші пільги, а також . . . 
заохочує працІВНИКІВ та накладає стягнення, ЗГІДно чинного законодавства; 

4.5.9. призначає на посаду і звільняє працівників Підприємства, згідно з нормами 
Кодексу законів про працю України; 

4.5.10. ЗДlИснює інші функції і повноваження, що надані Директору 

відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.6. Директор Підприємства підзвітний та підпорядкований Власнику або 

уповноваженому ним органу. 

4.7. Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до діяльності 

Підприємства; розробляються та приймаються Директором за участю трудового 

колективу або уповноваженого ним органу. 

4.8. Для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов 

для високоефективної діяльності кожного працівника: 

- організовує атестацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість; 
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- встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію і 

організовує впровадження передових технологій праці; 

- встановлює режим робочого часу; 

- встановлює працівникам грошові надбавки до посадових окладів за високу 

якість, складність та напруженість в праці, професійну майстерність та інші 

доплати і надбавки до заробітної плати згідно з законодавством України. 

4.9. Право укладання колективного договору від ІмеНІ адміністраЦll 

Підприємства надається Директору. 

4.10. Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

Підприємством. 

4.11. Трудовий колектив Підприємства або уповноважений ним орган: 
4.11.1 розглядає та вирішус питанпя відносин у трудовому колективі; 

4.11.2 визначає та затверджує перелік, порядок надання робітникам Підприємства . . 
СОЦІальних П1льг; 

4.11.3 розглядає та затверджує колективний договір від імені колективу 

Підприємства; 

4.11.4 бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці, заохочує . .. .. 
винахІДНИЦЬКУ та рацюналІЗаторську ДІЯЛЬНІсть; 

4.11.5 здійснює інші функції, відповідно до діючого законодавства. 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ПРИЄМСТВА 
5.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Бровари і закріплюється за ним на праВІ повного господарського 

ВІДання. 

5.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, одержані 
прибутки, продукція, що вироблена Підприємством внаслідок господарської 

діяльності, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
- доходи від господарської діяльності; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- капітальні вкладення та інші дотації з бюджету; 
- кошти бюджетів всіх рівнів; 
- майно, передане власником; 
- інвестиції; 

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; 
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Підприємство має право за згодою власника або уповноваженого ним органу 
продавати (якщо інше не передбачено законодавством України) або будь-яким . . 
ІНшим чином ВІДчужувати, передавати у тимчасове користування, здавати в орен-

ду, у позику, під заставу, обмінювати, здавати в оренду, в тому числі надавати у 

лізинг іншим юридичним особам будь-яких форм власності, а також фізичним 

особам у встановленому законодавством порядку належне йому на праві 

господарського відання майно, а також списувати його з балансу. 
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5.5. Відносини 
громадянами в 

договорІВ. 

Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 

5.6. Підприємство здійснює вjдрахування до державного бюджету та здійснює 

соціальні внески у порядку та у розмірах, встановлених законодавством України. 

5.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Підприємства є прибуток. 

5.8. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат (витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, витрат, передбачених законодавством України, 

податків та інших платежів до бюджету тощо), залишається у повному його 

розпорядженНІ. 

5.9. Для фінансування заходІВ щодо розвитку матеріально-технічної бази 

Підприємства, покриття та компенсаЦll можливих збитків вІД його 

господарської діяльності, заходів для соціального забезпечення і матеріального 

заохочення працюючих за рахунок відрахувань з чистого прибутку 

Підприємства створюються фонди: 

- фонд розвитку виробництва; 
- фонд споживання (оплати праці); 
- амортизаційний фонд; 
- резервний фонд; 
- інші фонди, створення яких передбачено законодавством. 
5.10. Кошти, одержані від продажу в установленому порядку майна, що належить 
до основних фондів Підприємства спрямовуються на інвестування виробничої 

діяльності Підприємства. 

5.11. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність з урахуванням 
попиту і кон'юктури ринку та необхідності отримання прибутку. 

5.12. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний 

облік, складає звітність та подає їі у встановлений строк і формі відповідним 

державним органам України. 

5.13. Підприємство та його працівники здійснюють сплату податків відповідно до 
законодавства України. 

5.14. Контроль за фінансово-господарською 
. . 

ДІЯЛЬНІСТЮ Підприємства 

здійснюється згідно з законодавством України. 

5.15. Статутний фонд Підприємства становить 3,5 млн. грн. (три мільйона 
п'ятсот тисяч гривень) та формується протягом діяльності Підприємства. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 
6.1. Права Підприємства: 
6.1.1. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, 

враховуючи попит на послуги та потреби забезпечення виробничого і соціального 

розвитку Підприємства, виходячи із укладених договорів на виконання робіт та 

послуг; 

6.1.2. самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення господарської 
діяльності, власного виробництва та капітального будівництва; 
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6.1.3. розробляти та затверджувати у встановленому порядку, в межах його 

повноважень, нормативно-правові акти щодо сфери ритуального обслуговування 

населення; 

6.1.4. за згодою Власника відчужувати, надавати в оренду та безоплатне 

користування належні йому (закріплені за ним на праві повного господарського 

відання) будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності; 

6.1.5. купувати, наймати в оренду у юридичних та фізичних осіб відповідно до 

законодавства будинки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби 

обчислювальну техніку тощо для потреб Підприємства; 

6.1.6. створювати за згодою Власника відповідно до чинного законодавства 

відособлені підрозділи з правом відкриття поточних банківських рахунків і 

затверджувати Положення про відповідні підрозділи; 

6.1.7. надавати безвідсоткові позики праЦІВникам для навчання з метою 

підвищення кваліфікації; 

6.1.8. визначати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, які 

визначеНІ ДІЮЧИМ законодавством та колективним договором; 

6.1.9. укладати прямі і багатосторонні договори та угоди з державними, 
о •• о о 

громадськими, кооперативними та ІНшими оргаНІзаЦІЯМИ 1 ПІдприємствами, а 

також з фізичними особами; 

6.1.10. залучати фінансові кошти у вигляДІ кредитІВ, з урахуванням 
о. о. оо • 

ВІДПОВІДальносТІ за ЦІЛьове ІХ використання 1 своєчасне повернення, отримувати 

інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України; 

6.1.11. одержувати всіма законними засобами майно для Підприємства, а також 

матеріали та вироби через оптову, комерційну, роздрібну торгівлю у юридичних 

або фізичних осіб; 

6.1.12. виконувати роботи, надавати послуги за цінами та тарифами, що 

встановлюються самостійно або на договірній основі, відповідно до Їх економічної 

доцільності та законодавства України; 

6.1.13. отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування 

юридичних та фізичних осіб; 

6.1.14. самостійно розпоряджатися коштами, одержаними в результаТІ 

господарської діяльності; 

6.1.15. брати участь у прилюдних торгах та аукціонах; 

6.1.16. здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працівників Підприємства; 

6.1.17. вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниЦІ 

ПІдприємства; 

6.1.18. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної . . 
ДІЯЛЬНОСТІ; 

6.1.19. залучати до роботи на Підприємстві спеціалістів на умовах сумісництва чи 
конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок 

оплати праЦІ; 

6.1.20. здійснювати торгівлю та розрахунки як готівкою, так і в безготівковому . . . 
порядку за ЦІНами, що встановлеНІ ЗГІдно з укладеними угодами та контрактами 

на осноВІ законодавства; 

6.1.21. затверджувати структуру, штатний розпис, положення про структурні 

підрозділи Підприємства і функціональні обов'язки працівників Підприємства; 
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6.1.22. встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений 

робочий день та інші пільги, які не суперечать трудовому законодавству України; 

6.1.23. користуватись іншими правами, наданими законодавством України. 

6.2. Обов'ЯЗІСИ підприємства: 
6.2.1. укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання; 
6.2.2. організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями; 
6.2.3. безоплатно виділяти місце для поховання тіла померлого; 
6.2.4. реєструвати поховання та перепоховання урни померлого у Книзі реєстрації 
поховань та перепоховань; 

6.2.5. видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання; 
6.2.6. видавати на замовлення користувачів довідки про наявність поховання 

померлого на терИТОрll кладовища; 

6.2.7. реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд; 

6.2.8. створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання мовних або інших 

ознак; 

6.2.9. вивчати попит та розширювати номенклатуру послуг для громадян з 

різними фінансовими можливостями; 

6.2.10. забезпечувати конфіденційність інформації про померлого; 
6.2.11. організовувати виконання роботи з благоустрою території кладовища . . 
ВІДПОВІДно кошторису; 

6.2.12. забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, 

визначеного Законом України «Про поховання та похоронну справу»; 

6.2.13. реалізовувати свої послуги, продукцію за цінами і тарифами, що 

встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених 

законодавством України, за державними цінами і тарифами; 

6.2.14. створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх 

працівників, забезпечення додержання вимог законодавства України про працю, 

соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки; 

6.2.15. здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної зацікавленості 

працівників, забезпечувати економічне та раціональне використання фонду 

споживання та вчасний розрахунок з працівниками підприємства; 

6.2.16. розвивати основні фонди, своєчасно забезпечувати введення в дію 

придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання засобів 

виробництва; 

6.2.17. встановлювати форми, системи та розміри оплати праЦІ, визначити 

порядок використання прибутку, планувати свою діяльність; 

6.2.18. вчасно та якісно виконувати роботи та надавати послуги відповідно до 

вимог Закону України «Про захист прав споживачів»; 

6.2.19. забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань 

ЗГІДно з чинним законодавством; 

6.2.20. виконувати інші обов' язки, передбачені чинним законодавством. 
6.3. Підприємство несе відповідальність: 

6.3.1. за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством; 

6.3.2. за шкоду заподіяну здоров'ю та працездатності працівників; 
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6.3.3. за забруднення навколишнього середовища згідно чинного законодавства. 

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
7.1. Узагальнюючим показником фінансових результатІВ господаРСЬКОІ 

діяльності Підприємства є доходи (прибуток) .. 
7.2. Чистий прибуток Підприємства, що визначається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати податків, зборів та інших 

обов' язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, залишається у роз

порядженні Підприємства. 

7.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, 

амортизаційні відрахування, ІНШІ кошти І надходження, включаючи . .. . .. 
централІзоваю капІТалью вкладення. 

7.4. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійсшосться па підставі .. . 
ВІДПОВІДних ДОГОВОрІВ. 

7.5. Підприємство реалізує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, які . . 
встановлюються ВІДповІДНО до чинного законодавства. 

7.6. Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, послуги) на 

території України у порядку передбаченому діючим законодавством. 

7.7. Підприємство за згодою Власника створює цільові фонди призначені для 

покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок створення та розміри 

фондів визначаються директором Підприємства у відповідності до чинного 
законодавства. 

7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним 
законодавством. 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 
8.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного законодавства. 

8.2. Директор Підприємства визначає склад та обсяг відомостей, які складають 

комерційну таємницю Підприємства, за згодою Власника встановлює порядок ті 
захисту. 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА 
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться відповідно до 

законодавства України у тому ж порядку, в якому він затверджувався. 

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
10.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація 

Підприємства проводиться за рішенням власника або уповноваженого ним 

органу, чи рішенням суду або господарського суду з дотриманням вимог чинного 
законодавства. 

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідацlИНОЮ КОМІСІЄЮ, яка 
утворюється власником або органом, що приймає рішення про ліквідацію 

Підприємства. 
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10.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює . . . 
порядок 1 строки проведення ЛІКВІДаЦll, а також строк заяви претензlИ 

кредиторами, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про . . . 
ЛІКВІДаЦІЮ. 

10.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію 

підприємства розміщує в міських засобах масової інформації повідомлення про 

ліквідацію та про порядок і строки надання претензій кредиторами, вживає 

необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства, 

оцінює його майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс 

та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. 

10.6. Претензії кредиторів задовольняються з майна підприємства. Черговість та . .. 
порядок задоволення вимог кредиторІВ визначається ВІДПОВІдно до закону. 

10.7. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Підприємства, які не 

визнаНІ ЛІквідаційною комісією, а також претензії у задоволенні яких за рішенням 

суду кредитороВІ ВІДмовлено, вважаються погашеними. 

10.8. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів 

трудового колективу, використовується за вказівкою Власника. 

10.9. Після ліквідації Підприємства, документи, які підлягають зберіганню у ві

дповідності до законодавства передаються до архівного відділу Броварської місь

кої ради. 

10.10. Підприємство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це 

до Державного реєстру. 

Міський голова І.В. Сапожко 
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Перелік майна 

Дотаток 2 
. . .. 

до РІшення МІСЬКOl ради 

від 2011р. 

N2 ----------------

що передається для утворення статутного фонду спеціалізованого 

комунального підпрємства Броварської міської ради Київської області 

" Броварська ритуальна служба" 

Найменування Інвент. Первісна Знос Залишкова Дата 

основних засобів номер вартість вартість вводу 

Автонавантажувач БВ-2733-485 30009 16252,00 16216,59 35,41 01.04.1990 

Станок точильний 30042 361,00 308,36 52,64 01.01.1970 

Електроталь 30069 246,00 221,12 24,88 01.01.1979 

Електроталь 30070 246,00 221,12 24,88 01.01.1979 

Електроталь 30071 246,00 221,12 24,88 01.01.1979 

Станок полірувальний 30075 1022,00 899,36 122,64 01.02.1979 

У с-ка по розпилу природ. Каменю 30079 1347,00 1176,67 170,33 01.01.1981 
г--

Резервуар металевий 30086 1615,00 1524,25 90,75 01.04.1987 

Ємкість стальна 1 30096 727,00 681,21 45,79 01.04.l988 

Ємкість стальна 2 30100 727,00 681,21 45,79 01.09.1988 

Котел КГБ 30105 1176,00 292,13 883,87 01.02.1993 __ 

Ємкість стальна 30110 710,00 666,27 43,73 01.04.1998 

Зварювальний агрегат 30121 206,00 186,93 19,07 01.04.2008 

Ємність на 1,25м.куб 30133 164,50 147,18 17,32 01.02.1994 

Ємність на 1,25м.куб 30134 164,50 147,18 17,32 01.02.1994 

Лінія по вигот. Штуч.хвої 30140 15000,00 10777,11 4222,89 01.09.2003 

Станок заточj розвідний 30152 4040,00 3382,79 657,21 01.10.1999 

Стрічкова пилорама 30193 16553,00 13940,30 2612,70 01.09.1999 

Станок полірувальний 30194 710,00 631,65 78,35 01.01.1981 

Контейнер 30572 1026,96 720,11 306,85 01.01.2007 

Контейнер 30573 1026,96 720,11 306,85 01.01.2007 

Контейнер 30574 1026,96 720,11 306,85 01.01.2007 

Контейнер 30587 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

Контейнер 30588 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

Контейнер 30589 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

Контейнер 30590 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

Контейнер 30591 1013,71 704,84 308,87 06.01.2007 

Контейнер 30592 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 
Контейнер 30593 1013,71 704,84 308,87 0].0].2007 
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30 Контейнер 30594 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

31 Контейнер 30595 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

32 Контейнер 30596 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

33 Контейнер 30601 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

34 Контейнер 30602 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

35 Контейнер 30603 1013,71 704,84 308,87 01.01.2007 

Шліф. маШ.кутова 

36 WE-9-125QUICK 31042 890,51 711,92 178,59 29.12.2008 

37 Станок дер.обр.цирк.РКЗ-255Л 31043 7034,94 5245,43 1789,51 01.01.2007 

38 Станок дер.обр.фуг.реЙсм.РД3\4 31044 19378,98 14449,48 4929,50 01.01.2007 

39 Пилосос ОД-2200 дО станка 31048 2966,50 2211,91 754,59 31.01.2007 

40 ІlIафа 50007 125,00 119,35 5,65 О] .08.1988 

41 Касовий апарат "Ера" 50075 1162,50 1055,06 107,44 24.10.2001 

42 Касовий апарат 50223 1041,67 752,04 289,63 23.05.2008 

43 Мотокоса АЛ-КО ВС 4535 50367 1791,66 505,77 1285,89 30.07.2010 

44 Мотокоса Stihl 50343 1906,67 1008,86 897,81 30.07.2009 

45 Котел твердопаливний SoIites 50369 12650 3058,94 9591,06 30.08.201 о 

46 Пила цепна 2000Вт 50383 1070,83 61,72 1009,11 28.02.2011 

47 Пила цепна 50393 1358,33 45,28 1313,05 31.08.2011 

48 _ ~оп~~в.аf!~l'(lТ ~апоп IR-151 О 40098 3291,67 3158,67 133,00 01.05.2006 
--

49 Будинок дерев'ний 1001 19278,00 19278,00 0,00 01.01.1948 

50 Майстерня дерев'яна 1002 5287,00 5287,00 0,00 01.01.1948 

51 Збірний металевй склад 1003 2692,00 2692,00 0,00 01.09.1988 
-

52 1\2 склада 1004 1665,00 1665,00 0,00 01.01.1988 

53 Цеха майстерні 1005 32999,00 22560,64 10438,36 01.01.1968 

54 Будинок на кладовищі 1005 40994,00 6034,14 34959,86 01.12.1988 

55 Огорожа 2005 64,00 49,48 14,52 01.01.2001 

56 ПКSАМТRОН 40018 3575,00 3473,88 101,12 01.01.2005 

57 ПКSАМТRОН 40019 3575,00 3473,88 101,12 01.01.2005 

58 Навіс над пилорамою 2138 2286,00 151,77 2134,23 30.06.2011 

59 Екскаватор 30-2126 КА 21984 30067 2880,00 1798,66 1081,34 01.01.1987 

Автомашина ГАЗ-53 с/с 46-34 
60 КХТ 4036 20241,25 19081,36 1159,89 01.01.1987 

АвтомашинаЗІЛ-431412 АІ 2275 
61 ВС (КО 002) 4033 16725,63 16519,92 205,71 01.09.1986 

Сміттєвоз ЗІЛ 130 АІ 1479 АР 
62 (КО-431) 4100 70780,00 60460,30 10319,70 29.04.2010 

Автобус АІ 2191 АХ "Рута" 
63 АО 483 4102 102649,0 85186,38 17462,62 28.02.2007 

64 Автобус АІ 6203 АР ПАЗ 3205 4056 77709,18 67014,14 10695,04 01.09.2003 

Всього 535841,43 410756,78 125084,65 
--

Міський голова І.в.Сапожко 


