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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКqї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про створення комунального підприємства 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 2» 

l 

ВідповідноДQ п. зо ч. І статті 26 Закону України «Про місцеве 

самовряд),в:шня в України», враховуючи необхідність створення 

спеціалізщз~аНQ[Q підприємства для утримання об' єктів благоустрою 13 М. 

Бровари,~ -з~метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності 

IІlеШКа1іІіlli,_~аховуючи реl(омендації комісії з питань комунальної ВШІсності 
ta-прива'І'изації, комісії з питань соціально - економічного та культурного 

розвиtку, бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комунальне підприємство «ЖИТ ЛОВО-ЕКСПЛУ АТ АЦТЙНА 
КОНТОРА - 2». 

2. Затвердити~ Статут комунального піДПРИЄІу!ства «ЖИТЛОВО-

ЕКСП.пУ АТЛЦLйН:АJ(ОНТОРА - 2»~(додається). 
З. Встанови'І'И рgзмір cTaTYJ'HOIQ капіталу~ комушільног<? підприємства 

«ЖИТJIеве;Е:К-ЄfIfIУАТАЦІЙНА'-КОНТОРА - 2» y~CYMi 50000 [ГlЖ ОО коп. 
4. Доручити начальнику управління житловq комунального 

господарства Броварської міської ради ВОЗНЮКУ К,О. З,ареєструвати 

комуНaJJьнепідприємство «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 2» 
відповідно до чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення ПОК1/асти на заступника 

міського;го,(ІОВИ Голу60ВСЬКОГО гл. 

Міський голова І.В. Сапожко 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1~ 

1.і 

1.3! 

1.б. 

1.7. 

, 

І 

~омунальне підприємство Броварської міської ради «житлово-

ЕКСПЛУАТАЦІНА КОНТОРА - 2» (далі - «Підприємство») є суб'єктом 

:господарювання, створеним у формі K!0'1YHaRb~~ro унітарного 
підприємства. 
І , !І І'!'І 
?асновником Підприємства є територіаль~а'гром~да м. Бровари 

Київської області (далі - «3асновник»). 3асновник здійснює свої 

Іповноваження в особі Броварської місько"і іради, 07400 м. Бровари, 
І 

вул. Гагаріна, 15 код ЄДРПОУ 26376375 
І , 

Управління житлово - комунального господарства Броварської міської 
ради є органом, який виконує фун~ції органу управління 

І [осподарською діяльністю в межах та обсягах визначених 
, І 

[осподарським кодексом України, 3аконоІУ' України «Про МІсцеве 

рамоврядування в Україні» (далі - «Орган управління»). 

rідприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб. 

rOBHe найменування Підприємства: Комунальне підприємство 

Броварської міської ради Київської області «житлово

ІЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 2». 
Скорочене найменування Підприємства: - КП «ЖЕК - 2». 
Місцезнаходження Підприємства: Україна, 07400, Київська облас;-ь, <.і. 

Бровари, вул. Енгельса, 10. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Підприємство є юридичною особою, має самостійний б.зламс, 

поточний та інші рахунки в установах банків; печатки та штампи 3: 
своєю назвою. 

2.2. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної 

реєстра ції. 

2.3. Підприємство У своїй діяльності керується законами України, Указами 

Президента Укра·іни, постановами та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України; нормативними актами міністерств, відомств; 

рішеннями Броварської міської ради, ·,-і ВИКQнавчого комітету, Органу 

управління, а також цим Статутом. 

2.4. Підприємство діє на принципах повного ГОСГ10дарськщо розрахунку та 

самостійності, відповідає по всім зобов'язанf;я!VI переДі контрагентами 

по укладеним договорам, перед бюджетаfVjи та б~ljками відповідно 
до чинного законодавства України. 

2.5. Підприємство має відокремлене майно, за~ріплене за ним на праві 

повного господарського відання, вправі на умовах цього Статуту та 
,згідно з вимогами законодавства від свого iJY1eHi укладати договори та 



угоди, наб~вати 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, 

засновника) Броварської міської ради, Органу управління чи інших 
юридичних осіб. Держава, Засновник, Броварська міська рада, Орган 

управління чи інші юридичні особи не несуть відповідальності по 

зобов'язанням Підприємства. 

З. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Метою створення Підприємства є: 

З.1.1. здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на 

задоволення потреб населення, що мешкає у житлових приміщеннях 

(будинках), закріплени'х за Підприємством, у житлово-комунальних 
послугах, отримання прибутків та задоволення на цій основі 

економічних і соціальних інтересів засновника та члені~1 !р.Удовог(' 
колективу; 

3.1.2. контроль за забезпеченн~м належного caHiTap,~q~o ~~~HY 
прибудинкових територій, закріплених за Підприємствоllh;! ' 

3.1.3. контроль за дотриманням мешканцями! правил І ~h:6Iиdтування 
'1"[[/' І . І І , 

житловими приміщеннями згідно чинного законодавстваlУікраіни; 

3.1.4. виконання робіт, надання послуг та реалізації продукJі:і,l ilkі~с~ення І' І ,f, ' 
різних видів виробничої та комерційної діяльності; 

! • • І І І . 
3.1.5. виконання роБІТ, пов'язаних з упраВЛІННЯМ житловим та нежитловим 

фондом, заkріпленим за Підприємством в установленому hорядку на 
І : 'І 

праві повного господарського відання. 

3.2. Предметом; діяльності Підприємства є виконання наступних робіт 
:(н~да:ння; послуг) з метою забезпечення мешканців якісним 
. ~~~~~во-коlvtунальним обслуговуванням та належно~о: утримання 
об;~J';'і~ кьJунальної власності, закріплених за Підприєivtс.fВом: 

З.2.1. каПітальний1! та поточний ремонт житлового Фонду! к?мунальної 
,вл~сності, rзаКРі.пленого за Підприємством на пра:в,і повного 

господарсь~ого ВІдання; , 
З.2.2. утримання житлових будинків і нежитлових приміщень та 

прибудинкqвих територій комунальної власності міста, закріплених за 
Підприємст60М, забезпечення їх ~алежного санітарного та технічного 

І ' 

стану. 
о. І ,-І , І ! 

3.2.З.;своєчасне та якісне прибирання прибудинкових територій; 

3.2.4:, p'~i;O'H;: та оfладнання дитячих майданчиків; 
І Ilt~1 irl~j Н. І 

з.2.5;'те~\і,і:nн:е об ,луговування ліфтів та енергопостачання для ліфтів; 

3.2.6. своєч'асне а в повному обсязі виконання поточного ремонту 

: ко~с+руктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв . ;,~, ,,, І 



будинків та елементів зовнішнього благоуrтрою,'!. ~.О~ташованих на 
прибудинковій території; 

3.2.7. технічне обслуговування внутрішньобудиlнкових :систем тепло, 
, !, .,1 І 

водопостачання, водовідведення і зливової крнал.ізаIДі; 
3.2.8. проведення робіт по дератизації та дезинс~кцї! '~:~lДвалах житлових 

будинків; 

3.2.9 . .fехнічне обслуговування димовентиляційнихlканалів; 
r І 

3.2.10. освітлення місць' загального користування, підвалів, відкачка 
:' • І· 

, ~оди; 

3.2.111 аварійно-техн~чне обслуговуванrя, каналізаційних, 
~одопостачальних І електричних мереж ц~нтраЛЬН9Г? опалення та 

~арячого водопостачання в будинках; 

з.2.112.1 своєчасне вивезення рідких побутових відходів; 
~.2.I~з. послуги перереєстраціl грома,й,яk в'ид:а~а довідок, 

розрахункових книжок, копїі документів тощq>; 

3.2.'14.1 здійснення контролю за Дотриманн~м !НlраВИЛlкористування 
, І І '" '. , 

приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіяllt,и; 
, І І 

з.2.j15"1 надання побутових та інших послуг населенню; 

з.2.1~б'l виконання заявок населення та peMoHTro - будівельних робіт; 
з.2'1117. виконання робіт по утриманню, експлуатацї! та ремонту 

І І І, І 

'fИТЛОВИХ та ,нежитлових приміщень інших форм власності на 

договірних умовах з '!х власниками; 

*.~.I,~~.I здійснення обліку вільного житла та не допущення його 
,_'.,1, lітаселення; , 
~.~.ІЩ~'І проведення попереджувально'! роботи,' своєчасне інформування 

?рганів архітектури та відділу по земельних ,ресурсах про самовільне 

будівництво та захват землі; 
, І • 

з.2.!~0'1 проведення роз'яснювально'! роботи з мешканцями будинків по 
задовільному утриманню житла, особливо місць загального 

користува н ня; 

3.2.21. за рішенням 3асновника в особі Броварської місько'l ради чи 

Органу управління надання в оренду житлових, нежитлов,',;; 

приміщень та іншого майна закріпленого за Підприємством, контроль 

за ефективним використанням майна та приміщень, переданих в 

оренду; 

3.2.22. приймання від населення платежів за житлово-комунальні 

послуги, платежів до міського бюджету. 

3.2.23. виконання будівельно-монтажних, ремонтних та 

пусконалагоджувальних робіт; 

3.2.24. торгівельно-посередницька діяльність у сфері оптової, 

роздрібно'! та комісійно'! торгівлі товарами І народного споживання, 

відкриття об'єктів торгівлі. 



3.2.25. надання платних транспортних послуг; 

3.2.26. надання послуг, пов'язаних з благоустроєм, озелененням 

квітковим оформленням територій, інтер'єрів тощо; 

3.2.27. виконання будівельно-монтажних та/або проектних робіт; 

3.2.28. зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та 

споруд; 

3.2.29. виконання робіт по улаштуванню внутрішніх lін>Кєнерних 

мереж; 

3.2.30. виконання робіт по захисту конструкцій, ус~аj~~ван~lя;ll;т1 
мереж; 

3.2.31. виробництво, монтаж та налагодження т~'~~9лргі~нС?го 
обладнання; 

3.2.32. виконання земляних робіт; 

3.2.33. вико~ання столярних робіт; 
3.2.34. вико~ання арматурних робіт; 
3.2.35. ПРОКfадання каналізаційних мереж; 
3.2.36. прокладання мереж електропостачання; 

3.2.37. ПРОКfадання внутрішніх сантехнічних мереж; 

3.2.38. виконання штукатурних робіт; 

3.2.39. ~и~оtання теплоізоляційних робіт; 
3.2.40. викоїання облицювальних робіт; 

3.2.41. ВИКОRання малярних робіт; . 

3.2.42. вико~ання покрівельних робіт; 
3.2.43.:заготіgля, переробка та реалізація вторинної сиров~ни; 
3.2.44. н:ада~ня складських та пов"язаних з ними послуг; у 'тому числі 

І , 
на ва нтажувал ьно-розва нтажувал ьн их; 

3.2.45. ремонт та сервісне обслуговування всіх видів тра нспорту; 
3.2.46. '. нада~ня рекламних послуг; маркетингової, діяльності; 

КОЗіюваЛЬНОtl_розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізаЦії 
і;П?~:~~.L:.аі~і;Н ї продукції та надання консультаційно-інформаційних і 
,ПР~СВІТНИЦЬ их послуг; 

'4: ,.lі l : 1 І 

3.3. П!А,іrриємст~~ має право здійснювати iH~i види діяльності, які не 
СУJ;1j~речать f\IЮЧОМУ законодавству, та заиматися окремими видами 

діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 
І 

3.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються 

Підприємств1ом при наявності відповідної ліцеНЗЇI. 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 



4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту "а 

основі поєднання прав Засновника в особі Броварської міської ради 

щодо господарського використання свого майна та самоврядування 

трудового колективу Підприємства. Підприємство за погодженням з 

Органом управління визначає структуру підприємства, встановлює 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.8 

4.9. 

чисельність штату, формує облікову політику. 

Керівник Підприємства (Директор) признаЧqЄТЬСЯ на посаду міським 

голово~ м. Бровари згідно з розпорядженrям, за поданням Органу 
управЛІННЯ, шляхом укладення ПИСЬМОВ9ГО трудового договору. 

Керівник Підприємства звільняється з ПОСрДИ за: Р.ОЗf!орядженням 
, І 

міського голови. 

Підприємство має право створювати філії, П9еДСТ~~~~L\~ва, відділення 

та інші відокремлені підрозділи, що не є 1р~д~ч:~~I~іИ 'особами, які 
діють .~a підставі затве,рджених Підприємством' ПО10~:НЬ про них, 

ФУНКЦІІ, права та обов язки структурних ПІДРОЗДІЛІВ'; (ДІЛЬНИЦІ, цехи 
І І " . 

тощо) Підприємства визначаються ПОЛОfеннями, ,про них, які 

затверджуються керівником за погоджеННЯМіЗ Органом управління. 

~ерівник може бути :звільнений З посад~ достро'ково з підстав, 
передбачених трудовим договором відпо~ідно ДО норм чинного 

І ., 
faKoHoAaBcTBa УкраІНИ. 

~ерівник Під~риєм.ства без довіреності дієl від і.мені' Підприємства, 

представляє иого Інтереси в органах держаВНОI влади та органах 

~icцeBOГO самоврядування, інших орга~ізаціях, підприємствах, 
~CTaHOBax, закладах, судових органах УСіХ] PiB~i~(1 І,уll' відношенні з 

І , ' І r.11 1 І ~ 
юридичними особами та громадянами в· межах: та порядку, 

визначених ЦИМ Статутом. Керівник саМО:СТійно вирішує питання 
\осподарсько', діяльності Підприємства в по:рядку, визначеному ЦИМ 

Статутом. 

Трудовий колектив Підприємства складають Івсі громадяни, які своєю 
І u ",' • • • 

~рацею приимають у'!асть у иого ДІЯЛЬНО~ТІ на ПІДстаВІ трудового 

цоговору ,або інших: форм, які регулюють трудові відносини 

,~раЦівникі~ з Підприє~ством. 

I взаЄМОВіДНОСИНИ керівника з трудовим колективом, ут. ч. вирішення 11 '. І 
~оціально-економічних питань, передбачається у колективному 
:договорі, ЯКИЙ регулює виробничі, трудові та соціальні відносини 

І . . ' . . 
~PYДOBOГO колективу з аДМІНІстраЦІЄЮ ПІДприємства. 

~олективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного 

законодавства про колективні договори. 

До винятково', компетенцї, Засновника в особі Броварської ,Vlісь/шї 

ради належить: 



4.9.1. пр~йнятт~ рішення щодо.відчуження основних за~обів 1~II~ep~~~MOГ~ 
маина ПІдприємства, ЯКІ є комунальною влаСНІСТЮ ~~р,НО~lаЛЬ~ОI 
громади Mi~Ta Бровари; 

4.9.2. прийняття рішення про збільшення (зменшення) CTaT~1 т'нllОГО фонду 
"І І І І І 

Підприємства; 

4.9.3. прийняття ІРішення про ліквідацію Підприємства, ~ат~ердження 
складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу; 

І 
4.9.4. прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження 

передавальf.юго або розподільчого балансу; 

4.9.5. :прай~ятТя рішення про перепрофілювання Підприємства. 
• І 'II~ 1:' І ' 

4.10. 'Дd,'компетеRції Органу управління Підприємства належить: 
4.10.1. ,::1 іі;здій'сн1ення контролю за фінансово-економічною hіяhЬНіСТЮ, за 

, , І 

належним використанням та збереженням майна, закріпленого за 

Підприємст~ом на праві господарського відання, у" випадках, 
встановлених цим Статутом; 

4.10.2. iHiцiaT~Ba щодо відчуження основних засобів та нерухомого 
майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, 
яка' здійснюється за рішенням 3асновника в особі Броварської міської 
ради; 

4.10.3. розподіл прибутку Підприємства; 

4.10.4. погодtення структури управління, чисельності штату, обліКОВОI 
поllіти~и' І 

, "'", 1,"11. 'І 

4.10.5. "[погодження положень про філії, представництва, відділення та 
інші !~іДокр~млеНі підрозділи Підприємства, що не є юридичними 

, : '~~ 'І: І 

особами; 

4.10.6. внесення подання перед Броварським міським головою щодо 
І 

кандидатури керівника Підприємства; 

4.10.7. у випадках,передбачених законодавством, погодження 

встановлення цін та тарифів на асортимент Підприємства, введення 

систем знижок, пільгових тарифів тощо; 

4.10.8. внесення подання перед міським головою м. Бровари про 

дострокове звільнення Керівника підприємства з підстав, 

передбачених трудовим договором відповідно до норм чинного 

законодавства України; 

4.10.9. розгляд фінансових результатів діяльності Підприємства та 

надання пропозицій Броварській міській раді для прийняття рішень. 

4.11. Відповідно до своєї компетенції керівник - директор Підприємства: 

4.11.1. відповідно до чинного законода вства Україн и організовує свою 

діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його 

діяльність; 

4.11.2.затверджує штатний розклад 

Підприємства, його структуру; 

визначає кількість працівників 



Lj.і!f~lj!іїlриЙмаєl на роботу.' ," звільняє, Ізаохочує працівників Підприємства і 
І . І '. 

і накладає стягнення'; :. 
, , .' І' . 
4.11.4.без довіреності від імеНІ ~ідприємства укладає угоди, видає 

дlоручен~я, відкриває в ус+анЬвах банків поточні та інші рахунки 
Підприє~ства, представля~t· йЬго інтереси в усіх підприємствах, 
установах і організаціях, cYAaJ, господарських та адміністративних, 

І 

третейських судах; 

4.11.5.у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності 

Підприємства; 

4.11.б.залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, 
визначає порядок та розміри оплати їх праці; 

4.11.7.0ТРИМУЄ погодження Органу управління у випадках, встановлених 

цим Статутом; 

4.11.8.подає на розгляд Органу управління фінансові результати діяльності 

Підприємства, у випадках, передбачених цим Статутом; 

4.11.9.розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до 

чинного законодавства; 

4.11.10. здійснює інші функції повноваження, що надані Керівнику 

відповідно до чинного законодавства Укра'IНИ та цього Статуту. 

1. Директор Підприємства підзвітний та підпорядкований Органу 

управління та Броварській міській раді. 

2. Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до 

діяльності Підприємства, розробляються та приймаються Директором 

за участю трудового колективу або уповноваженого ним органу. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 

громади міста Бровари і закріплюється за Підприємством на праві 

повного господарського відання. 

5.2. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним 

майном у порядку та межах визначених діючим законодавством, а у 

випадках передбачених Статутом - за згодою Засновника в особі 

Броварської міської ради Київської області. 

5.З. Майно Підприємства становлять основні фонди, інші необоротні 

активи, оборотні кошти, а також інші цінності (оборотні активи), 

вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є: 

5.4.1. майно, передане Підприємству Засновником в особі Броварської 

міської ради; 

5.4.2. доходи, одержані від господарс~кої діяльності; 

i~~~.!3. !кредити банків та інших кредито~ів; 



5.4.4. придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших 

підприємств, організацій; 

5.4.5. амортизаційні відрахування; 

5.4.6. прибуток від поза реалізаційних операцій; 
5.4.7. кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або 

комунальних програм, затверджених міською радою; 

5.4.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України .. 
5.5. Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником в особі 

Броварської місько"і ради та становить 50000 (п'ятдесят тисяч) грн. та 
формується протягом діяльності підприємства. 

5.6. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною 

власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням 

Засновника в особі Броварської міської ради, за ініціативою р 

погодженням з Органом управління відповідно до порядку, 

встановленого чинним законодавством. 

5.7. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного 

законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, 

організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з 

дозволу виконавчого комітету Броварської міської ради в 

установленому порядку. 

5.8. Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних 

фондів, передавання в оренду цілісних майнових ком~лексів, 

відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має 

право лише за рішенням Засновника в особі Броварської міської ради. 

5.9. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням Сргану 

управління. 

5.10. Розмір частки прибутку IПідприємства, яка підлягає зарахуванню до 

міського бюджету, вста10ВЛЮЄТЬСЯ за рішенням Засновника ~ особі 

Броварської міської раДИj' 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.З. 

, 
ГОСПОДАРСЬКА, 

ПІДПРИЄМСТВА 

EKOI-\ОI\ilIЧНА ТА СОЩАЛЬНА 

Основним узагаЛЬНЮЮ1' им! показ'н'иком:' фі~а.'.Н'СОВИI'ХI' .. ~I.I'Р.РЗМI ~ .. ~TaТUiIB І ' І : ' ': І І' 11 • ІІІ" 1'1 І 111!ТIlliIL'I~, '1-;1 J ru 
господарської діяльності Підприємства є· прибуток., 

Розподіл прибутку та Інапрямки й'ого 'викор~~танн1іr! ~;P~~~RI~:~~T~~ 
після відрахування відповідних податків та обов'ЯЗКОВИХ',П.Rат. 'Ж/В JТlO 

і І . \1 't ТІ 

бюджету. 

Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та 
І .. . І. . 

розмір оплати праці, а також інші види ДОХОДІВ праЦІВНИКІВ З\ІДНО ІЗ 
І 

чинним законодавством. 



6.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до 

,6.5. 

16 '11 .",9", 

1
6.7) 

і І. 

чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації 

працівників, складності та умов робіт, що виконуються. 

При зміні керівника Підприємства обов'язковим є проведення ревізії 

фінансово-господарської діялЬності Підприємства в порядку, 
І передбаченому чинним законодавством України. 
'\ПіДПРИЄМСТВО разом з Органом управління, щорічно планує діяльність 
і!I:~изн'ачає перспективи розвит~у, виходячи з попиту на послуги, які 
~III '1,11 І б . І • б' І б" 
надає, 'та нео ХІДНОСТІ за езпечення виро ничого І СОЦІального 

f'р'dзвитку 'Підприємс:~ва, підв~щJння прибутку. 
іЦі~и н'а т6вари (РОБЬТИ, посл~гиj Підприємство встановлює відповідно 
!д6 чинного законодавства І: У~раїни за погодженням з Органом 
'. І І ,І" І 
:управління. 

У ~cix сферах своєї господарськdї діяльності відносини Підприєrv,ства з 
іншими підприємствами, органіЬаціями і громадянами здійснюютьсн 
на підставі угод. ПідПриЄмств~ вільне у виборі предмета угоди, 
визначенні зобов'язань, БУд~-яких інших умов господаРСЬkИХ 
взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України та 
вимогам цього Статуту. 

6.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші 

рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів 

банківських та касових операцій. 

6.10. По одержаних Підприємством кредитах Засновник Підприємства не 
несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Засновником в 

особі Броварської міської ради на себе відповідних зобов'язань. 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею 

приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору 

або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з 

Підприємством. 

7.2. Виробничі трудові відносини, включаючи питання найму 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії компенсації, 

регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, 

трудового колективним договором, правилами внутрішнього 

розпорядку, а також трудовим договором. 

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 



8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог 

статті 19 Господарського кодексу України, Закону УкраІНИ "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших 

нормативно-правових актів. 

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність; несе 

відповідальність за їі достовірність. 

8.З. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві 

регулюються відповідно до чинного законодавства України та 

установчих документів. 

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство 

самостійно обирає форми його організації. 

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених :єдиних 

методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на 

головного бухгалтера. 

8.6. Підприємство зоБОВ'яза~е подавати до Органу управління ~aBipeHi 

копії фінансової звітності у строки, встановлені Органом управління. 

Фінансові результати ДіЯЛ1 ьності Підприємства розглядаються О,рганом управління, пропозиції Органу управління подаються Бровррській 

міській раді для прийняття рішень. 

8.7. Підприємство зобов'язанlо Щ,'орічно протягом місяця з дати де9'жавн,Ої 
І " І " 'І 

реєстрації подати (надісrати рекомендоваНИМі листоry'l): Д~~ЖfВНОry''у 
реєстратору peЄCTpaцi~HY картку} встановленого зразкаl, про 

'І" І і! ІІІ 11 
підтвердження відомост~й ~po юридичну осоБУІ. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ~A ДОПОВНЕНЬ ДО CT~T~Y 

9.1. 

9.2. 

Зміни і доповнення до ~,TaTYTY Підприємства вносять~я' ~al!pi~etH1+1 
Засновника в особі Броlварської міської ради за поданням! рргану 

І , І І ! 
управління. 

Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення: відповідного запису про це до Єдиного 
державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються не 

викладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих 

додатків, то в такому випадку вони є невід'ємною частиною Статуту 

Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна 

відмітка. 

10. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 



10.1. Припинення Підприємства ЗДІИСНЮЄТЬСЯ шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за 

рішенням Засновника в особі Броварської міської ради, та в інших 

випадках, встановлених законодавством. 

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання 
всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта 

господарювання, що утворюється внаслідок злиття. 

10.З. При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до 

останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обов'язки 

Підприємства, що приєдналося до нього. 

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його 

майнові права та обов'язки переходять за розподільчим актом 

(балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів 

господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства. 

10,.5. при виділенні одного або декількох нових суб'єктів господарювання з 
Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом 

І~(~:а:ла~с?r) у ,від~,овідних І часll тках майнові права та обо'З'язки 
"реоргаНІзованого ПІДприємства. 

:їЬ':'б! 'Н'~и ~ерJтворенні:Підприє~ствіа (зміні його організаційно-правової 
І І 'ф6рми) вІ інший ,суб'єкт госп:одарювання до новоствореного суб'єкта 

'! І 'І' І. r господар~вання за :передаваль им балансом (актом) переходять всі 

м~йнові і права та обов,яlзки попереднього Підприємства, що 
:' " 

перетворюється. 

10.7. Підприємство ліквідується: з~ рішенням Засновника в особі 
Броварсько', міської ради у випаДках: 

10.7.1. при досягненні мети, дhя якої воно створювалося, або зі 
cnливом терміну, на який воно І створювалося (якщо це передбачено 
установчими документами Підприємства); 

10.7.2. при збитковості Підприємства та неможливості продовження 

ним подальшої діяльності; 

10.7.3. при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, 

встановлених законом; 

10.7.4. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної 

реєстрації Підприємства через допущені при їі створенні порушення, 

які не можна усунути; 

10.7.5. в інших випадках, встановлених законом. 

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які 

звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно 

до чинного законодавства України та колективного договору. 

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Засновником в особі Броварської міської ради або 

ліквідатором за рішенням суду. 



10.10. Претензії кредиторів ДО Підприємства, що ліквідується, 

задовольняються згідно 3 ЧVU1Нl4мзаконодавством України. 

10.11;·майно; яке залишилося l'Іісля задоволення претензій кредиторів, 

розраХУНКІВ з членами трудового колективу по оплаті праці та 

-бюджет:омг .ВИКОflktСІОВ-УЄТЬСК за ріШeJ:lI:ІЯМ Засновника. в осо_бі 

Броварської міської ради. 

Міський голова І. В. Сапожко 
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