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БРОВАРСЬКА МІСЬКА FАДАКИЇВСЬЮ)ЇОБЛАБП 

РІШЕННЯ 

Про створення комунально!о ПіДПР~ЄМ. ства. ~l 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІИНА КОЩТОРА- 3>( 

ВіДПО,в:ідно до п. 30 ч. статті 26 Закону україн:и_ '<<Про МІсцеве 
самоврядування 13 Укра'іни», враховуючи нуобхідність створення 

спеці'!f!із.ованого підприємства для утримання об'qкгів.благоустрою в М. 

БроваР!1, з метою створення умов, сприятливи~ для::життєдіяльності 

мешюрщів, враховуючи рекомендації КОl\1ісіїз __ питаньком)'нальної масності 
та :Прf.r??:гизації, комісії з питань соціально - еКОНОJj.1іч'ноr:о та культурного 

РоЗ;вІітІі:У; бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

Спщорити комунальне підприємство «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
KOHm:rV\ -3». 

:2. ]<іщзердити Статут комунального підприємства «ЖИТЛОВО-

Ек<;::ІіІnУ~ТАЦІЙНА КОНТОРА - 3» (додається). 
3.- ]3!;:та:.новити розмір статутного капіталу komyha.[]b�ib:tQ'--підприємства 

«ЖИТ:ПОВО-ЕКСПЛУ А Т АЦІЙНА КОНТОРА - 3» у сумі50-000Трн. ОО КОП. 
4.дОРУЧИТI1 начальнику управліНllЯ житлово· комунального 

господарства Броварсько]' міської ради Возшоку К.О. зареєструвати 
комунальне під'lРИЄМСТВО «ЖИТJЮ130-ЕКСПЛУ АТАцrЙl:-ІА КОНТОРА - 3» 
відповідно до чинного законодавства у l'l)d·:.;;:. 

5. Контроль за І3ИКОНaJIlIЯМ даного рішення покласти на заСТУШІИЮl 

міського голови Голубовського ГЛ. 

Міський голова І.В. Сапожко 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. 

1.2. 

1.З. 

Комунальне підприємство Броварської ~iCbKOЇ ради «житлово

ЕКСПЛУАТАЦІНА КОНТОРА - З» (далі - «п'ідприємство») є суб'єктом 
господарювання, створеним у формі комунального унітарного 

підприємства. 

Засновником Підприємства є територіал~на грОlVlада м. Бровари 

Київської області (далі - «Засновник»). ЗаСНО,I;!Н.ик ;здійснює свої 

повноваження в особі Броварської місько, Ra.q;~~·· a~~oo, м. Бровари, 
вул. Гагаріна, 15 код ЄДРПОУ 26З76З75 . 
Управління житлово - комунального госп?мрств:~, !9~:qBapcbKo'! місько'і 
ради є органом, який виконує фу~к~ії 'ош~ну управління 
господарською діяльністю в межах . та: оБСj:JГ~Х визначених 

Господарським кодексоlVI України, ЗаконфМ: Украї~и «Про місцеве 

самоврядування в УКl?аїНі»(далі - «Орган Уl]lравлrнн~»!). 

Підприємство не має із своєму складі інших foридичних осіб. 
Повне найменування Підприємства:КЬмуналь~е підприємство 
Броварської міської ради Київсько'( області «житлово
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - З». 
Скорочене найменування Підприємства: - КП «ЖЕК'- З». 
Місцезнаходження Підприємства: YKpaїH~, (jJ7499, ~~ЇB:CbKa область, м. 
Бровари, вул. Короленка,47а. 

2~ !ОРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

2).: Підприємство є юридичною особою, "'і'ає самостійний баланс, 

поточний та інші рахунки в установах баНІків; печатки та штампи зі 

своєю назвою. 

2;~.1 Підприємство набуває прав юридичної осqби з дня його державної 
peЄCTpaЦiї~ 

21:31'1 Підприємство у своїй діяльності керується з~конами України, Указами 

Президента України, постановами та РО,зпорядженнями Кабінету 

Міністрів України; нормативними актами міністерств, відомств; 

рішеннями Броварсь~ої міської ради, їі вик~навчого комітету, Органу 
'управління, а також цим Статутом. 

2:4.. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
,самостійності, відповідає по всім зобов'язанням перед контрагентами 

:по укладеним договорам, перед бюджетами та банками 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 імені укладати договори Та 
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угоди, набувати майнових та немайнових особист~х hP~B; І-!ести 

обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, rqdmiPMpc'bKOMY, 
адміністративному та третейському судах. 

2,6. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язан~~~*'),:\ержаЕіи, 

Засновника, Броварської міська:" ради, Органу управ~і4~8 НИ інших 
юридичних осіб. Держава, Засновник, Броварська MiC~K~ !lР:ада, :Орган 

управлінн~ чи інші юридичні особи не несуть відпфзід~а'льності по 

зобов'язан~ям Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Мет.ою створення Підприємства є: 

З.l.1., зДїй:tнення виробничо-господарської діяльності, сп:рямованої на 
за;доволен~я потреб населення, що мешкає у житлових приміщеннях 

(будинках) закріплених за Підприємством, у житлово-кь'мунальних 
послугах, отримання прибутків, т(] задоволення на цій основі 

економіЧНI1Х і соціальних інтересів засновника та членів трудового 

кО'лективу; 

З.l.2. контроль за забезпеченням належного санітарного стану 

прибудинкЬвих територій, закріплених за Підприємством; 

З.l.3. контроль за дотриманням мешканцями правил користування 

житловим~ приміщеннями згідно чинного законодавства України; 
З.l.4. вg~конання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення 

,різних видів виробничої та комерційної діяльності; 

3.1.5 .. Вl1і1<dНання робіт, пов'язаних з управлінням житловим та нежитловим 
фондом, з~кріпленим за Підприємством в установленому порядку на 

П(1аві повного господарського відання. 

3.2. Предметом діяльності Підприємства є виконання наступних робіт 

(надання :послуг) з метою забезпечення мешканців якісним 

житлово-комунальним обслуговуванням та належного утримання 

об'єктів комунальної власності, закріплених за Підприємством: 

3.2.1. капітальний та поточний ремонт житлового фонду комунальної 

власності, закріпленого за Підприємством на праві повного 

господарсь~ого відання; 

3.2.2. утримання житлових будинків і нежитлових приміщеf-:Ь та 

прибудинкових територій комунальної власності міста, закріплених за 

Підприємством, забезпечення їх належного санітарного та технічного 

стану. 

3.2.З. своєчасне та якісне прибирання прибудинкових територій; 

З.2.4. ремонт та обладнання дитячих майданчиків; 

З.2.5. технічне обслуговування ліфтів та енергопостачання для ліфтів; 

3.2.6. своєчасне та в повному обсязі виконання поточного ремонту 

конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв 
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З.2.4. ремонт та обладнання дитячих майданчиків; 

З.2.5. технічне обслуговування ліфтів та енергопостачання для ліфтів; 

3.2.6. своєчасне та в повному обсязі виконання поточного ремонту 

конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв 



будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на 

прибудинковій території; 

3.2.7. технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло, 

водопостачання, водовідведення і зливової каналізації; 

3.2.8. проведення робіт по дератизаЦЇI' та дезинсеКЦЇI' в підвалах житлових 
будинків; 

3.2.9. технічне обслуговування димовентиляційних каналів; 
3.2.10. освітлення місць загального користування, підвалів, відкачка 

води; 

3.2.11. аварійно-технічне обслуговува н ня каналізаційних, 

водопостачальних і електричних мереж ~ентрального опалення та 

гарячого водопостачання в будинках; 

3.2.12. своєчасне вивезення рідких побутови~ відходів; 

3.2.13. послуги перереєстраЦїі громадян, видача ДОl:Jідок, 

розрахункових книжок, копїі документів тощо; 

3.2.14. здійснення контролю за дотримаН!-jЯМ правил користування 

приміщеннями житлових будинків і приБУД~НКОВ\1/УI:~і~т~риторіями; 

3.2.15. надання побутових та інших послуг наl=е.(1е~Н'юJ 

3.2.16. виконання заявок населення та peMOI1THO "Q,VДі~ельних робіт; 
3.2.17. виконання робіт по утриманню~ еК:СП~у';fJ'Фt;\їі:: ,та ремонту 

житлових та нежитлових приміщень ініших <jю:Рil{1 власності на 

договірних умовах з 'іх власниками; 

3.2.18. здійснення обліку. вільного житла та недопущення його 

заселення; 

3.2.19. проведення попереджувально'і Р,обот~, своєчасне інформування 

органів архітектури та відділу по земельни~ pecYf?cax про самовільне 
будівництво та захватІземлі; 

. І 
3),20. проведення роз'яснювально'і роботи ~ мешкаНЦj;JМИ будинків по 

задовільному утриманню житла, осоqливо місць загального 

користування; 

3.2.,21. за рішенням 3асновника в особі БРфваРС~~9І &1і(;:ько'l рди чи 

Органу управління надання в оренду житJ;iР~и?<,. нежитлових 

приміщень та іншого майна закріпленого заl Підпр,иємством, контроль 

за ефективним використанням майна та lриміщень, переданих в 

оренду; 

3;2.:24. приймання від населення платежі~ за житлово-комунальні 

послуги,Пf1атежі~ до міського бюджету. 

Зі~!.~~. виконання будівельно-монтажних, ремонтних та 
пу~коналагоджувальних робіт; 

~lt!.~4. торгівельно-посередницька діяльність у сфері оптової, 
роздрібно'і та комісіЙно'l' торгівлі товарами народного споживання, 
відкриття об'єктів торгівлі. 
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3.2.25. надання платних транспортних послуг; 

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

К'Е!іljКОВЙМlоформленням територій, інтер'єрів тощо; 

3.2.;2~. викqнання будівельно-монтажних та/або проект~иХlробіт; 
3.2.28, звер,ення несучих та огороджувальних конструкці'к будівель та 

споруд; 

3.2.29. викЬнання робіт по улаштуванню внутрішніх інженерних 

'мереж; 

3.2.30. ВИК(:JНання робіт по захисту конструкцій, устаткування та 

мереж; 

3.2.31. вирЬбництво, монтаж та налагодження технологічного 

обладнан~я; 

3.2.32, ВИК9нання земляних робіт; 

3.2.33; викфнання столярних робіт; 

3.2.34. в~кФнання арматурних робіт; 

3.2.35. п~о~ладання каналізаційних мереж; 
3.2.3,6, 
3.2.37. 
3.2.38. 
3.2.39. 
3.2.40. 
3.2.41. 
3.2.42. 
3.2.43. 

про~ладання мереж електропостачання; 

про~ладання внутрішніх сантехнічних мереж; 

виконання штукатурних робіт; 

виконання теплоізоляційних робіт; 

виконання облицювальних робіт; 

виконання малярних робіт; 

виконання покрівельних робіт; 

заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини; 

3.2.44. надання складських та пов'язаних з ними послуг, у тому числі 

н а ва нтажувал ьн о-роз ва нта жувал ьн их; 

3.2.45. ремонт та сервісне обслуговування всіх видів транспорту; 

3.2.46. надання рекламних послуг; маркетингової діяльності; 

копіювально-розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізацїі 

поліграфічної продукції та надання консультаційна-інформаційних і 

просв~ницькихпослу~ 

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. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, З4і:~сICiЮЮТЬСЯ 
підприємством при наявності відповідної ліцензії. 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
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4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 



4,1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на 

основі поєднання прав Засновника в асаф Броварської міської paд~ 

щодо господарського використання свого майна та самоврядування 

трудового к~леКТИВУі Підприємства. Підпр~ємство за погодженням з 
Органом і управління; визначає структуру підприємства, встановлює 
ч~сельніСТЬ штату, формує облікову політику. 

,4~~~ Керівни!< Підприємства (Директор) призначається на посаду міським 
головою м. Бровари згідно з розпорядженням, за поданням Органу 

управління, шляхом укладення письмового трудового договору. 

Керівник Підприємства звільняється з посади за розпорядженням 

міського голови. 

4.З. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення 

та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які 

діють на підставі затверджених Підприємством ПОЛОЖСIIЬ при НИ/.. 

Функції, права та обов'язки структурних ~ідрозділіl3 (дільниці, цехи 

тощо) Підприємства визначаються положеннями про них, які 

затверджуються керівником за погодженням з Органом управління. 

4.4. Керівник може бути звільнений з посади достроково з підстав, 

передбачених трудовим договором відповідно до норм чинного 

законодавства Укра·{ни. 

4.5. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, 

представляє його інтереси в органах дер,жавно'{ влади та органах 

місцевого самоврядування, інших орг,!нізаціях, підприємствах, 

установах, закладах, судових органах усі/( рівнів, у відношенні з 

юридичними особами та громадянами в межах та порядку, 

визначених цим Статутом. Керівник самрстійно Е!'1рішус питання 

господарсько'{ діяльності Підприємства в П9РЯДКУ; ~[L1значеному цим 

Статутом. 

4.6. Трудовий колектив Підприємства складаютt:/ всі ЛРХ)І14:амни, які своєю 

працею приймають участь у його діяльно~ті на. пї!Цставі трудового 

,договору або інших форм, які регуmфють трМові відносини 

Іпрацівників з Підприємством. 

4.~. іВзаємовідносини кері~ника з трудовим кол$КТИВОМ.;УіТ. ч. вирішення 
Ісоціально-економічни/( питан~, пер~дбаЧ~ЄІЬС;:.Я' У' колективному 

:договорі, який регул(оє виробничі, Tpyдo~i :та 'соціальні відносини 

~PYДOBOГO колективу з!адміністр~щією п'ідПр~єМства. 
~.8~ Колективний договір приймається на заг~льних зборах трудового 

,колективу Підприємства, і повинен відпо~ідати вимогам чинного 
?аконодавства про колективні договори. 
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4.6. Трудовий колектив Підприємства складаютt:/ всі ЛРХ)І14:амни, які своєю 
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4.~. іВзаємовідносини кері~ника з трудовим кол$КТИВОМ.;УіТ. ч. вирішення 
Ісоціально-економічни/( питан~, пер~дбаЧ~ЄІЬС;:.Я' У' колективному 

:договорі, який регул(оє виробничі, Tpyдo~i :та 'соціальні відносини 

~PYДOBOГO колективу з!адміністр~щією п'ідПр~єМства. 
~.8~ Колективний договір приймається на заг~льних зборах трудового 

,колективу Підприємства, і повинен відпо~ідати вимогам чинного 
?аконодавства про колективні договори. 

4.9 і . До винятково'{ компетеНЦЇI' Засновника в qсо'бі~іщв.\3рсько·{ міСЬКОI 
ради належить: 



4.9.1 прийняТтя рішення щодо відчуження основних засобі~ та нерухомого 
майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальноl 

.гРомади ~iCTa Бровари; . 
~ , •• І 

4.9.2.lпРиЙняття рішення про збільшення (зменшення) статутного фонду 

іQ)дприємqтва; 
4.9.3. !~;@и~~яття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження 

,с~mз'ду ліквідаційної комісіїта ліквідаційного балансу; 
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4.9.4. :r;J,IР,И~НЯття рішення про реорганізацію ПіДПРИЄМСТf3а та затвердження 
п~ре'давалlьного або розподільчого балансу; 

4.9.5. прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства. 
4.10. До компет~нцїі Органу управління Підприємства належить: 
4.10.1. здійснення контролю за фінансово-економічною діяльністю, за 

належним використанням та збереженням майна, закріпленого за 

Підприємством на праві господарського відання, у випадках, 

встановлених цим Статутом; 

4.10.2. ініціатива щодо відчуження основних засобів та нерухомого 

майна, які є комунальною власністю територіальноі громади міста, 

яка здійснюється за рішенням 3асновника в особі Броварськоl міськоl 

ради; 

4.10.3. розподіл прибутку Підприємства; 

4.10.4. погодження структури управління, чисельності штату, облікової 

політики; 

4.10.5. погодження положень про філії, представництва, відділення та 

інші відокремлені підрозділи Підприємства, що не є юридичними 

особами; 

4.10.6. внесення подання перед Броварським міським ~олЬвою щодо 

кандидатури керівника Підприємства; 

4.10.7. у випадках,передбачених законодавством, Іdq:гфдже~н'я 

встановлення цін та тарифіf3 на асортимент ПідприємqrIМ/ltв1зеде~н'il 

систем знижок, пільгових тарифів ifОЩО; 

4.10.8. внесе\1НЯ подання перед :міським головою м. Б~kjв~Риl гіро 
дострокове звільнення Керівника підприємства ІзІ .підстав, 

передбаченlих трудовим договором відповідно до норм чинного 
законодавсtва України; 

4.10.9. розгл~д фінансових результатів діяльності Підприємства та 

надання пропозицій Броварській міській раді для прийняття рішень. 

4.11. Відповідно до своєї компетенції керівник - директор Підприємства: 
4.11.~;,В.іДПЬВіДНО' до чинного законодавства України організовує свою 

'д'I~':nЬ'НіСТЬ Підприємства, несе повну відповідальні:ст,ыl З,а його 
~Ді~:Л~'Ніt:ть; 

4.11.2.затвердж,УЄ штатний розклад визначає кількістьп'рацівників 

Підприємства, його структуру; 

4.9.1 прийняТтя рішення щодо відчуження основних засобі~ та нерухомого 
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інші відокремлені підрозділи Підприємства, що не є юридичними 

особами; 

4.10.6. внесення подання перед Броварським міським ~олЬвою щодо 

кандидатури керівника Підприємства; 

4.10.7. у випадках,передбачених законодавством, Іdq:гфдже~н'я 

встановлення цін та тарифіf3 на асортимент ПідприємqrIМ/ltв1зеде~н'il 

систем знижок, пільгових тарифів ifОЩО; 

4.10.8. внесе\1НЯ подання перед :міським головою м. Б~kjв~Риl гіро 
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передбаченlих трудовим договором відповідно до норм чинного 
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4.11.2.затвердж,УЄ штатний розклад визначає кількістьп'рацівників 

Підприємства, його структуру; 



4.11.3.приЙмає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і 

накладає стягнення; 

4.11.4.без довіреності від імені Підприємства укладає угоди, видає 

доручення, відкриває в установах банків ПОТОЧНІ та інші рахунки 

Підприємства, представляє його інтереси в усіх підприємствах, 

установах і організаціях, судах, господарських та адміністративних, 

третейських судах; 

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

Підприємства; 

4.11.6.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, передБJчених цим CТJTYTOM; 

4.11.9.розпоряджається коштами майном Підприємства відповідно до 

чинного законодавства; 

4.11.10. здійснює інші функції і повноваження, що надані Керівник': 

відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

1. Директор Підприємства ПІДзвітний та підпорядкований Органу 

управління та Броварській міській раді. 

2. Рішення з соціально-еконо~ічних питань, які відносяться до 

5, 
, ' 

5.і2. 

5.З. 

5.4. 

діяльності Підприємства, розробляються та приймаються Директором 

за участю трудового колективу або уповноваженого ним органу. 

1VІАйно ПІДПРИЄМСТВА 

,ll'ІІІаЙно Підприємства є комунальною власністю територіаЛЬНОI 
~р;мади місТа !'Бровари і заКРІПЛЮЄТЬСЯ за Підприсмством на праві 
'гibBH~ГO господарс~кого BiД~:HHa. 

І!ІІ ." . . 'І 
Iilідприємствоволодіє, кор\і!ст\lЄТься та розпоряджається зазначеним 

м~айном у порядк~:та межахі:виlзначених діючим законодавством, а у 
випадках передбачених CTaTY~OM - за згодою Засновника в особі 

Броварської міської ради Київсь~ої області. 

Майно Підприємства становJjять основні фонди, інші необоротні 

активи, оборотні КОШТИ,'а також інші ЦІННОСТІ (оборотні активи), 

вартість яких відображається в с'амостійному балансі Підприємства. 

Джерелами формування майна Підприємства є: 

5.4.1. майно, передане Підприємству Засновником в особі Броварської 

міської ради; 

5.4.2. доходи, одержані від господарської діяльності; 

5.4.3. кредити банків та інших кредиторів; 
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5.4.3. кредити банків та інших кредиторів; 



5.4.4. придбане, згідно з чli1нн:им законодавством України, май!'ю інших 

підприємств, організацій;. 

5.4.5. амортизаційні відраХУЕ1аНI;Щ 

5.4.6. прибуток від позареалі~аці,ЙНИХ Оfl~ра\J,ій; 
5.4.7. кошти, одержані з міqькq.го БЮ,l),>!1r::ТУ на ви~онаНri~ д~g~(;ФНlИХ або 

комунальних програм, IзаТі3ерджеН\1)( міСЬК,9Юі'ра,q,ОЮJ 

5.4.8. інші джерела, не заборрнені чинниf:i1іза\<ОНОДCj~ст:вомll~:і{R:~!J1\і1II1!~ 
5.5. Статутний фонд Підприємстваутворюється~ 3qСНОМYt:~t:jГ,;!\ .~d~обі 

Броварської міської ради та становить 5000'0 (п'ятде~я,і:;Г:~Iс:а~I),(РI[j; та 

формується протягом Д'lяльності підприємства,. 

5.6. Відчуження основних З<;Jсобів та нерухомого майна, які є кому!нальною 

власністю територіалы;lїї громади міста, здійснюється за Rішенням 

Засновника в особі Броварської міської ради, за ініціативою та 
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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 міСЬКо"l раі-\И в 

установленому порядку. 

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

фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, 

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 Органу 

управління. 

5.10. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до 

міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника в особі 

Броварської міської ради. 

6. ГОСПОДАРСЬКА, 

ПІДПРИЄМСТВА 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток. 

б.2. Розподіл прибутку та напрямки його використання проводияться 

після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до 

бюджету. 

б.3. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, сист~ми та 

розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників зrідно із 

чинним законодавством., 

5.4.4. придбане, згідно з чli1нн:им законодавством України, май!'ю інших 

підприємств, організацій;. 

5.4.5. амортизаційні відраХУЕ1аНI;Щ 

5.4.6. прибуток від позареалі~аці,ЙНИХ Оfl~ра\J,ій; 
5.4.7. кошти, одержані з міqькq.го БЮ,l),>!1r::ТУ на ви~онаНri~ д~g~(;ФНlИХ або 

комунальних програм, IзаТі3ерджеН\1)( міСЬК,9Юі'ра,q,ОЮJ 

5.4.8. інші джерела, не заборрнені чинниf:i1іза\<ОНОДCj~ст:вомll~:і{R:~!J1\і1II1!~ 
5.5. Статутний фонд Підприємстваутворюється~ 3qСНОМYt:~t:jГ,;!\ .~d~обі 

Броварської міської ради та становить 5000'0 (п'ятде~я,і:;Г:~Iс:а~I),(РI[j; та 

формується протягом Д'lяльності підприємства,. 

5.6. Відчуження основних З<;Jсобів та нерухомого майна, які є кому!нальною 

власністю територіалы;lїї громади міста, здійснюється за Rішенням 

Засновника в особі Броварської міської ради, за ініціативою та 
І 

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 міСЬКо"l раі-\И в 

установленому порядку. 

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

фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, 

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 Органу 

управління. 

5.10. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до 

міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника в особі 

Броварської міської ради. 

6. ГОСПОДАРСЬКА, 

ПІДПРИЄМСТВА 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток. 

б.2. Розподіл прибутку та напрямки його використання проводияться 

після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до 

бюджету. 

б.3. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, сист~ми та 

розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників зrідно із 

чинним законодавством., 



6.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до 

чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації 

працівників, складності та умов робіт, що виконуються. 

6.5. При зміні керівника Підприємства обов'язковим є проведення ревізії 

фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

б.б. Підприємство разом з Органом управління, щорічно планує діяльність 

і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які 

надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального 

розвитку Підприємства, підвищення прибутку. 

6.7. Ціни на товари (роботи, послуги) Підприємство встановлює відповідно 

до чинного законодавства Украіни за погоджеННilМ з Органом 

управління. 

6.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з 

іншими підприємствами, організаціями і громаДilнами здійснюються 

на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, 

визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських 

взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України ті) 

вимогам цього Статуту. 

6.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші 

рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видіR 

банківських та касових операцій. 

б.10. По одержаних Підприємством кредитах Засновник Підприємства не 

несе відповідальності, за винятком випадків ПРИЙНЯТТil Засновником в 

особі Броварської місько'і 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 регулю~ть трудові відносини працівників з 
Підприємством. 

7.2. Виробничі трудові відносини, включаючи питання наСіМУ 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гараllтїі компенсаЦЇI, 

регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, 

колективним договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, а також трудовиМ договором. 

8. ОБлІк І ЗВІТНІСТЬ 

6.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до 

чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації 

працівників, складності та умов робіт, що виконуються. 

6.5. При зміні керівника Підприємства обов'язковим є проведення ревізії 

фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

б.б. Підприємство разом з Органом управління, щорічно планує діяльність 

і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які 

надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального 

розвитку Підприємства, підвищення прибутку. 

6.7. Ціни на товари (роботи, послуги) Підприємство встановлює відповідно 

до чинного законодавства Украіни за погоджеННilМ з Органом 

управління. 

6.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з 

іншими підприємствами, організаціями і громаДilнами здійснюються 

на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, 

визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських 

взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України ті) 

вимогам цього Статуту. 

6.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші 

рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видіR 

банківських та касових операцій. 

б.10. По одержаних Підприємством кредитах Засновник Підприємства не 

несе відповідальності, за винятком випадків ПРИЙНЯТТil Засновником в 

особі Броварської місько'і 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 регулю~ть трудові відносини працівників з 
Підприємством. 

7.2. Виробничі трудові відносини, включаючи питання наСіМУ 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гараllтїі компенсаЦЇI, 

регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, 

колективним договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, а також трудовиМ договором. 

8. ОБлІк І ЗВІТНІСТЬ 



8.1. 

8.2. 

8.З. 

Облік і звітність Підприємства здійснюють~я віДП9відн:~ I~o Bq~Or 
статті 19 Господарсь~ого кодексу України, Зако~у, YKP~'IIH~ "Про 
бухгалтерський облік га фінансову звітність в Україні" та інших 

нормативно-правових актів. 
І 

Підприємство здійсню~ оперативний бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, Be,(J,e та подає статистичну звітніС'т;ь, несе 

відповідальність за їі достовірність. 
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'язане подавати до Органу управління завірені 

копії фінансової звітності у строки, встановлені Органом управління. 

Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються Органом 

управління, пропозиції Органу управління подаються Броварській 

міській раді для прийняття рішень. 

8.7. Підприємство зобов'язано щорічно протягом місяця з дати державної 

реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) держазному 

реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про 

підтвердження відомостей про юридичну особу. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням 

Засновника в особі Броварської міської ради за поданням Органу 

управління. 

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення. відповідного запису про це до ~диного 

державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються ,не 

викладенням його в НCj>вій редакції, а шляхом прийняття окремих 

додатків, то в такому Вl(1падку вони є невід'ємною частиною І статуту 

Підприємства, про що.н~ титульному аркуші змін роБИТЬ~ЯівідrlO.відна 

відмітка. 

8.1. 

8.2. 

8.З. 

Облік і звітність Підприємства здійснюють~я віДП9відн:~ I~o Bq~Or 
статті 19 Господарсь~ого кодексу України, Зако~у, YKP~'IIH~ "Про 
бухгалтерський облік га фінансову звітність в Україні" та інших 

нормативно-правових актів. 
І 

Підприємство здійсню~ оперативний бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, Be,(J,e та подає статистичну звітніС'т;ь, несе 

відповідальність за їі достовірність. 
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'язане подавати до Органу управління завірені 

копії фінансової звітності у строки, встановлені Органом управління. 

Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються Органом 

управління, пропозиції Органу управління подаються Броварській 

міській раді для прийняття рішень. 

8.7. Підприємство зобов'язано щорічно протягом місяця з дати державної 

реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) держазному 

реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про 

підтвердження відомостей про юридичну особу. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням 

Засновника в особі Броварської міської ради за поданням Органу 

управління. 

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення. відповідного запису про це до ~диного 

державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються ,не 

викладенням його в НCj>вій редакції, а шляхом прийняття окремих 

додатків, то в такому Вl(1падку вони є невід'ємною частиною І статуту 

Підприємства, про що.н~ титульному аркуші змін роБИТЬ~ЯівідrlO.відна 

відмітка. 



lЬ: ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

;1'0,] ПРИQИН!=ННЯ Підприємства здійснюється шляхом його реорганізаЦіі 

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

'рішен'ням 3aCHOB�-!ика в особіі Броварської міської ради, та в інших 
випадках, встановлених заК()нФдавством. 

10.2. При злитті Підприємства з інш~м(іншими) суб'єктами господарювання 

всі майнові права та обов'язк~ кожного з них переходять до суб'єкта 
господарюван~я, що утворюється внаслідок злиття. 

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до 

останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обоа'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 

(балансом) у відповідних частках майнові праВiJ та обов'язки 

реорганізованого Підприємства. 

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової 

форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта 

господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі 

майнові права та обов'язки попереднього Підприємства, що 

перетворюється. 

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням 3асновника в особі 

Броварської міської ради у випадках: 

10.7.1. при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі 

спливом терміну, на який воно 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 поруu.;ення, 

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. 

lЬ: ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

;1'0,] ПРИQИН!=ННЯ Підприємства здійснюється шляхом його реорганізаЦіі 

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

'рішен'ням 3aCHOB�-!ика в особіі Броварської міської ради, та в інших 
випадках, встановлених заК()нФдавством. 

10.2. При злитті Підприємства з інш~м(іншими) суб'єктами господарювання 

всі майнові права та обов'язк~ кожного з них переходять до суб'єкта 
господарюван~я, що утворюється внаслідок злиття. 

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до 

останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обоа'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 

(балансом) у відповідних частках майнові праВiJ та обов'язки 

реорганізованого Підприємства. 

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової 

форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта 

господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі 

майнові права та обов'язки попереднього Підприємства, що 

перетворюється. 

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням 3асновника в особі 

Броварської міської ради у випадках: 

10.7.1. при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі 

спливом терміну, на який воно 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 поруu.;ення, 

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. ЛіквідаціR Підприємства здіЙСI<ЮЄТЬСR ліквідаційною комісією, яка 

створюється Засновником ІЗ. особі Броварської міської ради або 

ліквідатором за рішенням С'ур#. 

10.10. Претензії кредиторіu до Підприємства, що ліквідується, 

задоJ30лы:1ю~ьсязгідноo сі ч Кi-lНИМ законодавспзо~'LкраїtlJ1~ 

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, 

розрахунків з членаlr1V1 трудового колективу по оплаті праці та 

бюджетом, використовується за рішенням Засновника в особі 

Броварської міської ради. 

Міський голова І. В. Сапожко 
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розрахунків з членаlr1V1 трудового колективу по оплаті праці та 

бюджетом, використовується за рішенням Засновника в особі 
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