
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
а 

Про за~дження Редакційного статуту комунального підпри~а 
!Броварської міської ради «Телестудія <<Наше місто» І 

Відповідно до рішення Броварської міської ради від 20.07.2006 року N!! 5З-
06-05 "Про реорганізацію Студії ефірно-кабельного телебачення «Наше місто» в 
комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія <<Наше місто», 
керуючись Законами Украіни "Про телебачення і радіомовлення", "Про 
інформацію", "Про порядок висвітлення діяльноcri органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування засобами масової інформації", статrями 17, 
пунктом 8, зо cTaтri 26, статrею 60 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", статrями 56,57 Господарського кодексу Украіни, 
враховуючи рекомендації постійної комісії питань регламенту, депyrатської 
етики, діяльності засобів масової інформації та котролю за виконанням рішень 
міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Редакційний статут комунального підприємства 
Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто" згідно додатку. 

2. Затвердити статутний фонд комунального підприємства Броварської 
міської ради "Телестудія "Наше місто" в розмірі 900000,00 гривень (дев'ятсот 
тисяч гривень). 

З. Доручити секретарю ради Сапожку І.В. подати на розгляд чергової 
сесії персональний склад редакційної ради комунального підприємства 
Броварської міської ради "Телес1Удія "Наше місто". 

4. Доручити повноважному представниty Броварської міськоі ради -
директору С1Удії ефірно-кабельного телебачення "Наше місто" Мироненку 

П.М.: 
4.1. здійснити державну реєстрацію комунального підприємства 

Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто" в установленому 
законодавством порядку; 

4.2.0ПРИЗПОДНИТИ Редакційний статут комунального підприємства 
Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто"; 

4.З.надіслати копію Редакційного cтa1YlY до Національної ради Украіни з 
питань телебачення і радіомовлення. 

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

кп «Телес1УДЇЯ <<Наше місто» на праві господарського відання: О' .- .'0.' о і о . \.; . ,.'. ....... 
оа 
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6. Визнати таким, що втратили чиmriсть: 
- рішеИНJI Броварської міської ради "Про створення СІУдії тслсба'fС'ff'Я 

"Наше місто" від 23.04.2000р. Ни 239-18-23; 
- рішення Броварської міської ради "Про студію ефірно-каБСЛ'JflОГО 

телебачення "Наше місто" від 15.02.2001р. Ни 347-24-23; 
- рішення виконавчого комітету "Про реєстрацію ста1УІУ СІУдіІ ефірно

кабельного телебаченр "Наше Micт~" від 20.02.2001 року Н!! 60; 
- розпорядження міськОго голови від:"16.02.2001 Ни 18, від 25.07.2001 }Г!! 82. 

Міський голова 

м. Бровари 
від .j І, ~tf. ot/)()6' fl, 
Ни 6'С - IJl-tJJ-

м • . 

В.О.Антоненко 



поДАННЯ: 

Секретар ради . 
'. : .: . ~ ., ')' 

поГОДЖЕНО: 

Начальник юридичногО 

відділу 

Виконуюча обоВJJЗКИ начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального B1ДДUlY 

Голова постійної комісії питань 
регламевту,депутатської~, 

діяльності засобів масової 
інформації та КОНТРОЗПО за 
вИІ<ОИ8НВJIМ рішень міської ради 

~~L---- Сanожко І.В. 

~-~ 
_____ -=~;...". .... _=-'_ л Л~авер І.Г. 

оЛ.!. 



РЕДАК~НИЙ СТАТУТ 

комунального підприємства Броварської міської ради 

«Телестудія «Наше місто» 

1. Загальні положення 

1.1. Комунальне підприємство Броварської міської ради "Телестудія 
"Наше місто" (далі - Підприємство) створене Броварською міською радою і є 

правонаступником Студії ефірно-кабельного телебачення "Наше місто". До 

Підприємства переходять всі права та обов'язки Студії ефірно-кабельного 

телебачення "Наше місто", зареєстрованого рішенням виконкому Броварської 

міської ради N!! 60 від 20.02.2001 року. 
1.2. Підприємство є комунальною телеорганізацією і засноване на 

власності територіальної громади міста Бровари Київської області, шдзвітне, 
підконтрольне та підпорядковане Броварської міської раді (далі - Засновник). 
Функції щодо оперативного управління діяльністю Підприємства здійснює 
виконавчий комітет Броварської міської ради (далі - Орган управління). 

1.3. Підприємство У своїй діяльності керується Конституцією України , 
Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", 
"Про рекламу", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядув~ засобами масової інформації", 
іншими законами Украіни, актами Президента Украіни і Кабінету Міністрів 
Украіни, нормативними актами Держкомтелерадіо та Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення, прийнятими у межах їх 
компетенції, іншими актами законодавства; розпорядчими документами та 

дорученнями Засновника, Органу управління та цього Статуту. 
1.4. Контроль за додержанням вимог законодавства Підприємством у сфері 

телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна 'рада 
України з питань телебачення і радіомовлення. 

1.5. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки 
юридичної особи підприємство набуває з моменту його державної реєстрації. 
Шдприємство діє на засадах господарсь~огq роз~ахун~ ~a самофінансування, 
має самостійний баланс, розрахункОВІ (ПОТОЧНІ) та ІНШІ рахунки в установах 
банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші 



реквізити, встановлені для підприємств. Підприємство має відокремлене майно 
на праві господарського відання, право від свого імені укладати угоди, наБУвати 
майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та 
відповідачем в судових органах. 

1.6. За погодженням із Засновником, Підприємство може входити до 
складу асоціацій, фондів, спілок, інших господарських об'єднань та 
створювати спільні підприємства в установленому порядку. 

1.7. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями 
Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями 
Підприємства. 

1.8. Статутний фонд підприємства складає 900 000,00 гривень (дев'ятсот 
тисяч гривень). 

Формування статутного фонду підприємства здійснюється Засновником. 

1.9. Повне найменування Підприємства - комунальне підприємство 

Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто". 
Скорочена назва - кп "Телестудія "Наше місто". 
Місцезнаходження Підприємства: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. 

2. Мета і предмет діяльності 

2.1. Головною метою діяльності Підприємства є забезпечення прав 
громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, ДОСТОJlірної та 
оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, 
а також розроблення і реалізація програмної політики, що відповідає інтересам 
територіальної громади міста Бровари Київської області, створення 
конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення вход~енШl 
Броварів у національний інформаційний простір. 

2.2. Діяльність Підприємства проводиться на принципах 

компетентності, об'єктивності та достовірності інформації, гарантування 
права кожного громадянина на доступ до неї, вільне вислоВJПOВання своїх 
поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, 
дотримання їі працівниками професійної етики та загальноmoдських норм 

моралі. 
Підприємство провадить свою діяльність шляхом отримання, збирання, 

оброблення, підготовки, створення, використання, зберігання інформації 
та здійснення телетрансляції на каналах мовлення на території Київської 

області. . . .". ... 
2.2.1. Підприємство в СВОІИ ДІЯЛЬносТІ, ВІДПОВІДНО до норм чинного 

законодавства, дотримується основних вимог: 

до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості- та 
збалансованості інформації; 

- до розповсюдження конфіденційної інформації; 
_ до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб; 



- до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні 
інформації; 

- до реклами та спонсорства; 
- до поширення інформації про політичні партії та політиків під час 

виборчого процесу та поза його межами. 
2.3. Предметом діяльності Підприємства є: 
- оперативне інформування телеглядачів про суспільно-політичні, інші 

події в місті Бровари, Київській області, Україні та за кордоном, про 
надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення; 

РОЗПОВСlOдження офіційних повідомлень про найважлИВІШІ події 
політичного та економічного життя, суспільні процеси в місті Бровари, 
Київській області, Україні та за кордоном; 

- висвітлення діяльності Броварської міської ради, постійних депутатських 
комісій, міського голови, виконкому Броварської міської ради, громадських та 
політичних організацій міста, бюджетних установ, комунальних підприємств. 

- висвітлення пленарних засідань міської ради, виконкому міської Ради, 
інформування про прийняті нею рішення, заяви, офіційні повідомлення а також 
транслювання виступів депутатів з питань їх депутатської діяльцості, 
висвітлення інших питань діяльності органів місцевого самоврядування в 

порядку,встановленомузаконодавством; 

- висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, судів загальної юрисдикції в порядку, встановленому законодавством;; 

- надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу ДJUI 

ведення передвиборної агітації; 
- створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно

освітніх, медико-гігієнічних, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних, 

спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва; 
- сприяння зміцненню міжнародних зв'язків міста Броварів, зростанню ЙОГО 

авторитету в Украіни та світі. 
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству. 
Види діяльності, які потребують ліцензування, Підприємство здійснює 

лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку. 

3. Права і обов'язки 

3.1. Підприємство в межах своєї компетенції здійсmoє всі 
необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмета діяльності, що 
передбачені цим Статутом. 

3.2. Підприємство відповідно· до чинного законодавства та в межах 
повноважень, встановлених цим Статутом, має право: 

_ використовувати в установленому ~op~кy канали мовленWI; . 
_ за погодженням з органами дер>кавНОІ влади, органами МІсцевого 

самоврядування, органами управління політичних партій та інших об'єднань 
громадян, інших IОРИДИЧНИХ осі? а~едитувати при них (при іх прес-службах) 
свої творчі групи, окремих праЦІВНИЮВ; 



- планувати свою діяльність, визначати за погодженням з Засновником та 
Органом управління власну програмну політику, а також стратегію, умови та 
основні напрями розвитку Підприємства відповідно до кон'юнктури ринку 
продукції, товарів, робіт і послуг та економічної ситуації; 

- створювати власні програми, передачі, фіЛьми та іншу інформаційну 
продукцію з належними ЇЙ авторськими правами, дозволяти іх транслювання 
(ретранслювання) іншим юридичним і фізичним особам в Україні та за 
кордоном, в установленому порядку використовувати програми, передачі, 

фільми та іншу продукцію телеорганізацій, а також об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

- відтворювати та тирюкувати зроблені Підприємством програми, 
передачі, фільми, записи музичних і літературно-драматичних творів, 
культурно-масових і спортивних заходів, організовувати виробництво, 
прокат і продаж касет із записами аудіовізуальної та іншої інформаційної 
продукції; 

- організовувати і проводити фестивалі і конкурси, в тому числі з 
визначення кращих оригінальних культурно-просвітницьких передач; 

- створювати в установленому порядку свої філіали, представництва, 

кореспондентські пункти та інші структурні підрозділи як на території 

У країни, так і за кордоном; 

- за погодженням із Засновником виступати засновником (співзасновником) 
засобів масової інформації, видавати газети, журнали, інформаЦійні 
бюлетені, книги, відеогазети, створювати телепрограми на замовлення, 

відповідно до законодавства провадити рекламну діяльність та надавати 

платні послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених 
законодавством, - за фіксованими цінами; 

- отримувати у порядку, передбаченому законодавством, від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми . власності необхідну інформацію для 
провадження своєї статутної діяльності; 

- укладати договори та угоди, що не суперечать чинному законодавству 

України, з державними установами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими, кооперативними та іншими підприємствами та організаціями, 
окремими громадянами та творчими колективами, як в Украіні, так і та ії 

межами; 

самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями перед 
податковими і іншими державними установами, кредиторами, інвесторами, 
орендодавцями, виконавцями робіт та послуг; 

_ здійснювати захист своіх прав і інтересів у відповідних вітчизняних 
дерхсавних установах та закладах, у міжнародних організаціях, а також в 
судових органах; 

_ створювати фонди і резерви за .погодженням із Засновником та Органом 
управління; 

_ планувати, за погодженням з Органом управління, свою діяльність; 



- за погодженням із Засновником визначати пріоритетні перспективні 
напрями діяльності для забезпечення виробничого та соціального розвитку 
Підприємства, підвищення добробуту його працівників; . 

- приймати участь у вітчизняних та міжнародних проектах, здійснювати 
міжнародне співробітництво; 

володіти, користуватися та розпоряджатися за погодженням із 
Засновником закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, 
фінансовими ресурсами та іншими цінностями, в тому числі інтелектуальними, 
в межах, визначених чинним законодавством; 

придбавати, утримувати або орендувати рухоме та нерухоме майно, 
необхідне для здійснення виробничої діяльності; 

направляти працівників Підприємства за рахунок власних та іНших 
коштів на навчання, стажування, конференції; 

- виконувати роботи та накопичувати матеріали, що містять державну 

таємницю або з нею пов'язані, в порядку, встановленому законодавством 
України; 

- отримувати кредити; 
- вносити подання Засновнику про внесення змін і доповнень до 

Статуту Підприємства; 

- інші права згідно з законодавством України. 

3.3. Підприємство зобов'язане: 
- розповсюджувати об'єктивну інформацію, з повагою ставитися до 

національної гідності, своєрідності і культури всіх народів; 
виконувати в установленому порядку замовлення органів місцевого 

самоврядування ; 
- додержуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів 

телемовлення, а також стандартів та норм технічної якості телепрограм; 
- додержуватися вимог законодавства щодо державної мовної політики, 

рекламної діяльності, спонсорства та порядку іноземного інвестування, а також 
ліцензійних умов та антимонопольних обмежень; 

- зберігати у таємниці відповідно до законодавства відомості про особу, 
яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення ії імені, 
не розголошувати інформацію про приватне житrя громадянина без його згоди, 
за винятком випадків, коли ця інформація є суспільне необхідною; 

- не розповсюджувати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості 
підсудного або упереджують рішення суду; 

_ не розголошувати у своїх програмах відомості, що становлять 
державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, не 

допускати транслювання програм і передач, що містять заклики· до 
насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, 
порушення територіальної цілісності Украіни, пропагують війну, насильство і 
жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну ворожнечу, 
поширюють порнографію, іншу інформацію, ~~ пі~риває суспільну мораль або 
підбурює до правопорушень, принижує честь 1 ПДНІСТЬ людини; 



- додержуватися встановленої квоти демонстрування фільмів, передач . , 
програм національного виробництва, не допускати демонстрування на 
каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, поза 
встановлений для цього час та без обов'язкового попередження про ці 

обмехсення у програмах телепередач і перед початком демонстрування цих 

фільмів; 
- забезпечувати вільний доступ до розкладу мовлення Підприємства; 

забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових 
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинним 
законодавством України; 

- забезпечувати цільове використання комунального майна та коштів; 
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов'язкового 

соціального страхування; 

- забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Засновника 
та Органа управління, надавання послуг згідно з предметом діяльності. 

З.4. Підприємство здійснює інші функції і повноваження, передбачені 
законодавством у сфері телебачення і радіомовлення. 

4. Управління Підприємством 

4.1. Підприємство очолює директор, який призначається і звільняється з 
посади міським головою за поданням міської ради. З директором укладається 
контракт, який від імені Засновника підписується міським головою. 

Директор підприємства підзвітний Засновнику та Органу управління. 
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора підприємства 

визначається контрактом. 

4.2. Виключною компетенцією є: 
4.2.1. Засновника: 
- затвердження Статуту Підприємства; 
- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства; 
- встановлення для Підприємства розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до місцевого бюджету: 
- прийняття рішень щодо відчухсення відповідно до закону комунального 

Mdнa, закріпленого за підприємством; 
- координація та контроль за діяльністю Підприємства, заслуховування 

звітів про роботу Підприємства; 
прИЙНЯТТя рішеННJI про реорганізацію, ліквідацію Підприємства, 

утворення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та 
роздільного акту (балансу); 

_ вносити подання на прийняття та звільнення директора Підприємства. 
4.2.2. Міського голови: 
_ погодження структури, чисельності та штатного розпису Підприємства; 
_ прийняття та звільнення директора Підприємства за поданням міської 

ради. 



4.2.3. Органу управліННJI : 
- оперативне управліННJI діяльністю Підприємства; 
4.3. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійсlПOЄ Засновник. 
4.4. Директор Підприємства: 
- здійснює поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечує 

виконання завдань, покладених на нього законодавством та цим Статутом; 

- призначає та звільняє з посад працівників Підприємства; 

- здійснює розподіл обов'язків між працівниками; 
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх 

підприємствах, установах та організаціях, судових органах, органах 
державної влади та місцевого самоврядування; 

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, організовує 
роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу та 
фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього 
Статуту; 

відповідно до чинного законодавства України, діючого колективного 

договору та цього Статуту розпоряджається фінансами, основними засобами та 

оборотними коштами, іншими активами і пасивами Підприємства. 
Відчуження основних засобів, активів здійснюється за рішенням Засновника в 

порядку, визначеному чинним законодавством; 

- несе персональну відповідальність за формування та виконання 

програмної політики Підприємства, фінансових планів, дотримання фінансової 

дисципліни, ефективне використання та охорону комунального майна, 

закріпленого за Підприємством; 
затверджує структуру, чисельність та штатний розпис, правила 

внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи; 
- затверджує заходи заохочення та стягнення; 
- видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконaННJI 

працівниками Підприємства; 
- здійсlПOЄ інші дії, що випливають із Статуту Підприємства. 
4.5. В своїй діяльності, в тому числі господарській та фінансовій. 

Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику та Органу управління: 
4.6. Засновник не має права втручатись в творчу діяльність Підприємства в 

інший спосіб ніж через внесення змін до статуту 
4.7. На Підприємстві створюється редакційна рада в кількості 6 осіб. 

Половина складу редакційної ради призначається Засновником Підприємства, а 
половина обирається творчим колективом Підприємства. 

4.8. На редакційну раду Підприємства покладається: 
_ контроль за. дотриманням телеЖурналістами редакційного статуту; 
_ контроль за дотриманням прав тележурналістів, вимог щодо заборони 

цензури та втручання у творчу діяльність телеорганізації; 
_ внесення на розгляд органів управління Підприємства питaННJI про 

відсторонення від керівництва телеорганізацією або ії окремими підрозділами 
осіб, які порушували редакційний статут. та/або вимоги законодавства щодо 
прав теле)курналістів, заборони цензури 1 втручання у творчу діяльність 



Підприємства, про призначення службового розслідування і звільнення цих 
осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень. 

5. ТРУДОВlfЙ колектив та його самоврядування 

5.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі особи, що працюють 
на підставі трудових договорів (угод, контрактів), які укладає директор від імені 
Підприємства. 

5.2. Рішенням трудового колективу на Підприємстві утворюється 
профспілкова організація, яка від імені трудового колективу щорічно укладає 
колективний договір з керівництвом Підприємства та захищає інтереси його . . 
працІВНИКІв. 

5.3. Питання прийому та звільнення, охорони праці і відпочинку 
здійснюються Підприємством відповідно до чинного законодавства України та 
колективного договору. 

5.4. Трудові спори вирішуються відповідно до чинного законодавства 
України. 

5.5. Повноваження трудового колективу 
. 

реалІЗУЮТЬСЯ загальними 

зборами (конференцією) та їх виборним органом. 

5.6. Підприємство встановлює технічно обrpунтовані норми праці своїх . . 
працІВНИКІв З урахуванням вимог законодавства. . 

5.7. Форма та система оплати праці працівників Підприємства, а також їх 
соціального страхування визначаються відповідно до Кодексу законів про 
працю України, Законів України "Про оплату праці", "Про телебачення і 
радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів", інших нормативно-правових актів. 

5.8. Творчий колектив Підприємства складається з тележурналістів. 
Творчий колектив Підприємства має право відстоювати інтереси 
тележурналістів та здійснювати контРоль за дотриманням їхніх прав, вимог 
щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телеорганізації. Збори 
творчого колективу телеорганізації обирають половину складу редакційної 
ради телеорганізації. 

6. Майно та фінансова діяльність 

6.1. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Підприємства. 

Майно, закріплене за Підприємством Засновником, є власністю 
територіальної громади міста Бровари і належить йому на праві господарського 
відання. 

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 
користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи 
щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому 



Статуту. Відчуження основних засобів здійснюється за погодженним із 
Засновником. 

Підприємство в установленому порядку за згодою Засновника має право 
продавати, передавати, обмінювати, надавати в оренду, безоплатне тимчасове 
користування або позику іншим юридичним особам належні будинки, споруди, 
устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні 
цінності, а також списувати Їх з балансу у відповідності з діючим 
законодавством. 

6.2. Джерелами формування майна Підприємства є: 
- грошові та матеріальні внески Засновника; 

прибутки, одержані внаслідок реалізації виконаних робіт і наданих 
послуг, а також від інших видів господарської діяльності; 

- доходів, отриманих від розповсюдження або реалізації виробленої 
Підприємством інформаційної продукції, прокату телефільмів, платних 
спектаклів, концертів, організованих безпосередньо нею, а також інших 
видів надходжень від господарської діяльності, в тому числі валютної 
виручки, отриманої від зовнішньоекономічної діяльності; 

- кредити банків та інших кредиторів; 
- інвестиції; .. . 
- доходи ВІД ЦІННИХ папеРІВ; 
- асигнування з бюджетів; 
- майно, отримане внаслідок здійснення міжнародних проектів; 
- безоплатні внески спонсорів і благодійних організацій; 
- інші джерела, не заборонені чинними законодавчими актами Украіни. 
6.3. Джерелами фінансування Підприємства можуть бути бюд>кетні 

асигнування на виконання державного замовлення, абонентська плата, кошти, 
отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на 
замовлення, іншої передбаченої законодавством і Статутом Підприємства 
діяльності, кредити, інвестиції, внески Засновника, спонсорів, благодійних 

організацій. 
6.4. Підприємство може створювати фонди за погодженням з Засновником: 
- технічного розвитку; 
- оплати праці та матеріального заохочення; 
- соціального розвитку; 
- амортизаційний; 
- страховий (резервний); 
- інші спеціальні фонди. 
6.5. Головним узагальнюючим показником господарської дїЯЛЬ:tlості 

Підприємства є прибуток. З отриманих прибутків Підприємство робить 
обов'язкові відрахування, сплачує податки, збори та інші обов'язкові платежі в 
бюджет обов'язкові внески на соціальне та пенсійне страхування, інші 
ОБОВ'яз~ові платежі до державних цільових фондів. 

6.6. Прибуток Підприємства після. с~ати податків та інших обов'язкових 
платежів залишається в розпоряджеННІ Шдприємства. Частина прибутку, яка 



підлягає сплаті Підприємством на користь міського бюджету, встановлюється 
Засновником. 

Можливі збитки Підприємства, які виникають в процесі його діяльності, 
покриваються за рахунок коштів Підприємства. 

6.7. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством Украіни. 

6.8. Списання з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація 
основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за ЗГОДОІО 
Засновника та в порядку, встановленому чинним законодавством Украіни. 

Дозвіл на списання як таких, що непридатні для подальшого використання 
(повністю амортизовані), морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені 
внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті 
інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей - об'єктів комунальної 
власності, що знаходяться на балансі Підприємства, надається Засновником у . 
визначеному законом порядку. 

6.9. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 
за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та 

статистичної звітності. 

6.10. У разі зміни директора Підприємства обов'язковим є проведеННJI 
ревізії фінансово-господарської діяльності у порядку передбаченому 

законодавством. 

7. Зовнішньоекономічна діяльність 

7.1. Підприємство в установленому законодавством порядку здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність. 
7.2. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті 

визначається валютним законодавством Украіни. 
7.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на 

придбання імпортного обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, 
необхідних для розвитку виробництва і збільшеННJI товарообігу, створення його 
фондів на зміцнеННJI матеріально-технічної бази і соціально-культурної сфери. 

7.4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань 
економічн~ї, технологічної, екологічної та соціальної безпеки КОНТРОJПOється 
відповідними органами. 

8. Припинення діяльності Підприємства 

8.1. Припинення діяльності Підпр~ємства відбувається IIIJIJIXом його 
реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, суду в порядку, 
встановленому чинним законодавством Украіни. 

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій 
кредиторами встановлюється відповідно до чинного законодавства органом, що 
прийняв рішення про ліквідацію. . 



Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходить 
повноваження щодо управління підприємством. Шквідаційна комісія оціюоє 
наявне майно підприємства, розраховується з кредиторами, складає 
ліквідаційний баланс та роздільний акт (баланс) підприємства і подає його 
органу, який призначив ліквідаційну комісію. 

Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 
установленому чинним законодавством порядку. 

8.2. При реорганізації Підприємства права та обов'язки Підприємства 
переходять до його правонаступників. 

8.3 Ліквідація Підприємства здійснюється призначеною Засновником 
ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду, 
господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. 

8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що 
звільняються, гарантуються дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства України. 

8.5. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів, 

використовується за рішенням Засновника. 

8.6. Про припинення діяльності Підприємства у встановленому порядку 

повідомляється Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення для внесення відповідних змін до Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України. 
8.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 

таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного 
запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України. 

9. Внесення змін та доповнень до статуту 

прийняття, реєстрація змін 
законодавством. 

Міський голова в.о. Антоненко 
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