
Г Про затвердження нової редакції Статуту 
комунального підприємства 

"Служба замовника" 

РОЗГЛJIнувши подання КП "Служба замовника" від 06.11.2006 Н!! 07-1470 
щодо необхідності затвердження нової редакції Статуту КП "Служба замовника", 
враховуючи рішення Броварської міської ради від 23.03.2006 Н!! 967-46-04 та від 
21.09.2006 Н!! 1 О 1-08-05 "Про надання дозволу на безоплатну передачу 
комунальним підприємствам та організаціям основних засобів, що перебувають 
на балансі Управління комунальної власності", враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, на підставі ст. 29 Закону 
України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців", 
керуючись п. 30 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут кп "Служба замовника" в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради від 
23.02.2006 N!! 947-44-04 "Про затвердження нової редакції Статуту 
комунального підприємства "Служба замовника". 

Міський голова 

м. Бровари 

від ,w/Г' u'ttН,{L 
Н!! eI~"- ~G-().r 

20Q6p. 

покласти на заступника міського 

в.о. Антоненко 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

. 1.1. Ко~аль~е Пі~приємство "Служба замовника" (далі Підприємство), 
створене.у ВІДПОВІДНОСТІ до Закону України "Про власність". 

: 1.2. mдпри~ство засноване на комунальній власності територіальної громади 
і М. Бровари, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ Броварській міській раді (далі Власник) та 
: уповноваженому нею органу. . 
· 1.3 Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство Броварської 
міської ради Київської області "Служба замовника". 
1.4. Скорочене найменування Підприємства: кп "Служба замовника". 
1.5. Юридична адреса Підприємства: У країна, 07400, Київська область, м. 
Бровари, вул. Кутузова, 2 

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

2.3. Підприємство у своїй діяльності керується законами Украіни, Указами 
Президента України, постановами та розпоряджеННJIМИ Кабінету 
Міністрів України та нормативними актами міністерств, відомств, 
рішеннями Броварської міської ради, 11 виконавчого комітету та 
уповноваженого Власником органу, а також цим Статутом. 

2.4. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
самостійності, відповідає по всім зобов'язанням перед партнерами по 
укладеним договорам, бюджетом та банком всім майном, яке йому належить та 
ва пе, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. 
2.5. Підприємство має відокремлене майно на праві повного господарського 
відання, в праві від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових та 
немайнових особистих прав, нести обов'язки, бути позивачем та 
відповідачем у суді, господарському та третейському судах. 
2.6. Шдприємство не несе відповідальності за зобов'язаииями держави, 
Власника чи інших юридичних осіб, а також держава, Власник чи інші 
юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язанням 
Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 

3.1. Підприємство створено з метою: . 
3.1.1. організації забезпечення .нале~ного РІВНЯ житлово-ко~нального 

обслуговування населения, створення ВІДПОВІДНИХ умов для проживання, 
3.1.2. забезпечення охоронності і підвищення рівня благоустрою житлового 
фонду, пий знаходиться на обслуговуванні Підприєм~а; .. 
3 1 3 лю за забезпеченням належного саштарного стану приБУДИИКОВОІ · . . контро 

території· 
3.1.4. 'контролю за дотриманням меПІК8IЩJIМИ правил користування житловими 

ПРиміщеНИJlМИ; 



-~-

3.1.5. . розвитку mд~риємства на підставі принципу вільного вибору предметів 
д~носn,незаборонеНОlзаконодавством; 
3.1.6. виконання робіт, наданни послуг та реалізації продукції, здійснеlDUI 
різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отриманНJI прибутку; 
3.1.7. виконання робіт, пов'язаних з управлінНJlМ житловим та нежитловим 
фондом, переданим в установленому порядку на праві повного господарського 
від8ИНJI. 

3.1. Предметом діяльності mдприємства є організація з: 
3.2.1. надання житлових та комунальних послуг населенню згідно чинного 
законодавства та відповідних рішень, прийнитих виконавчим комітетом Броварської 
міської ради; 

3.2.2. нарахування квартирної плати, збір платежів за житлово-комунальні 
послуги; 

3.2.3. надання платних послуг населенню по ремонту квартир, 
сантехобладнання, електрообладнанни та послуг, що не входить до тарифу по 

·w • 
квартириш плаТІ; 

3.2.4. вивезення та утилізації побутових відходів; 
3.2.5. вибору будинків ДJDI проведеННJI капітального ремонту, оформлення та 
ВИДaннJI необхідних ДЛJI цього документів; 
3.2.6. функцій генерального замовника і підрядника ; 
3.2.7. будівельно-монтажних робіт; 
3.2.8. проектних робіт; 
3.2.9. зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд; 
3.2.1 о. робіт по улaшryванню внутріппrix інженерних мереж; 
3.2.11. робіт по захисту конструкцій, устаткувВИНJI та мереж; 
3.2.12. виробиицтва, монтажу та налагодженню технологічного обладнання; 
3.2.13. організації збору орендної плати; 
3.2.14. робіт по благоустрою територій; 
3.2.15. зеМJIJIНИX робіт; 
3.2.16. столярних робіт; 
3.2.17. арматурних робіт; 
3.2.18. прокладання каналізаційних мереж; 
3.2.19. прокладання мереж електропо~чВИНJI ; 
3.2.20. прокладання в~ішніх сантеХИ1ЧВИХ мереж; 
3.2.21. штукатурних роБІТ; . 
3.2.22. теплоізоJIJЩЇЙВИX роБІТ; 
3.2.23. облицювальних робіт; 
3.2.24. малярних робіт; . 
3.2.25. виконання покрівельних роБІТ; 
3.2.26. обслуговування мереж електрообладнання систем вентиmщiї 
.ф ~ т тового господарств , . ) · · w ального і такелажного устаткуванни. 

3.2.27. ремонту (спеціamзованого ~ІДІ~вторинної сировини. ' 
3 2 28 . · переробки та реалlЗацІl , 
... загОnВЛl, , аних з ними послуг у тому числі 

3.2.29. надання складських та пов яз , 
навЯ'R'I'A'\ТI'VDально-розвантажувальних; .. ... . 

_ ... _ ..... J ~ • ••• в обленої та закуплеНОl прОдуІЩU через систему 

3.2.3~. реamз~n н:: о ганізацій та власну торгівельну мережу; 
зaronвельиих, торnвель . Р. . .. товарів народного СПОЖИВВИНJI ; 
3.2.31. виробництва 1 ре:aцnлуг населеншо, підприємствам та організаціям; 

иаданни автотранспорТНИХ 
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3.2.32. 
3.2.33. 

рем?нту та сервісного обслуговування всіх видів транспорту ; 
БУДІвництва та експлуатації автозаправних станцій, автостоJlИОк, 

гаражів. 
3.2.34. заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.35. надання .рекламних послуг; маркетингова діяльність; копіювально-
розмножувальних роБІТ, розповсюдження та реалізації поліграфічної продукції та 
вадання консу~ьтаціЙНО-іНформаційних і просвітницьких послуг; 
3.2.36. .Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не 
суперечать ДІЮчому законодавству. 

3.3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими 
актами, Підприємство може займатися тільки маючи спеціальний дозвіл (ліцензію). 

4. УПРАВЛІННЯ 
4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до даного Статуту на 
освові поєднання прав Власника щодо господарського використання комунального 

w· • 
манна І ПРИНЦИПІВ самоврядування трудового колективу. 

4.2. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо 
або через уповноважений ним орган. 
4.3. УправліИИJI Підприємством здійснює Генеральний директор. 
4.4. Призначення та звільнення Генерального директора здійснюється згідно 
ЧИllВОГО законодавства. 3 Генеральним директором укладається контракт. 
4.5. Генеральний директор Підприємства: 
4.5.1. самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний 
розпис Шдприємства 
4.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства. 
4.5.3. несе персональну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, 
виконання фінансових планів, дотримання державної фіиан:ОВОї дис~ та 
ворм охорони праці, ефективне використання та охорону манна, закрІпленого за 

mдприємством. 
4.5.4. діє без довіреності від імені Підприємства, предстaвJIJlЄ його в усіх 
підприємствах, установах і організаціях, судах, господарс~ких судах ; 
4.5.5. видає накази та розпорядження, що є обов JlЗковими ДJIJI виконання 
працівниками Підприємства; . w 

4.5.6. розпоряджаєrься коштами І манном Шдприємства відповідно до 
чиниогозаконодавства; . 
4.5.7. укладає угоди, видає довіреНОСТІ; ... 
4.5.8. відкриває в установах банку розрахункОВІ та 1НШ1 рахунки; 
4.5.9. азом з трудовим колективоМ a~o. уповноваж~~ ~ органом 
ВИЗ р. ниюв· Підприємства додаТКОВІ В1ДПУСТКИ та 1НШ1 mльги, а також 

вачає ДЛJI працІВ 

заохочує працівників та накладає стягнення; ... 
4.5.10. призначає на посаду і звіnьВJIЄ працІВНИКІВ Підприємства, згідно З 
чинним законодавством УкраіНИ; · Г 
4 5 11 

... .ИШ1. функції і повноважения , що наданІ енеральному 
... ЗД1ИсшоЄ 1 У .. с . . чинного законодавства кр81НИ та цього татуту. 
ДИректору ВІДПОВ~О до Підприємства підзвітний та підпорядкований 
4.6. Генеральиии директор 
Власнику або уповноваженому ним .органупи· тань які відносяться до діяльності 
4 7 Р· · ально-еконоМ1ЧИИХ , .. · Ішення з СОЦl иймаюТЬСЯ Генеральним директором за участю 
ІІідприємства, розроБШІЮТЬСЯ та пр 
ТРудового колективу або уповноваженого вим органу. 
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4.8. Трудовий ... коле~в Під~иємства складають усі особи, які своєю працею 
берrrь участь У ного ДUlЛьносn на підставі трудового договору (трудової угоди) , 
ЦИВ1Льно-правових угод; 

4.9. Трудовий колектив, або уповноважений ним орган: 
4.9.1. розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
4.9.~. ~изначає та. затверджує перелік, порядок надання 
роБІТНИКам mДПРиємства СОЦІальних пільг; 
4.9.3. РОЗГJIJIдає та затверджує колективний договір; 
4.9.4: бере r:aCTh у матеріальному та моральному стимулюванні 
прВЦ1, заохочує винахщницьку та раціоналізаторську діяльність; 

4.9.5. здійснює інші функції, відповідно до діючого законодавства. 
4.10. Право укладання колективного договору від імені Підприємства 
надається Генеральному директору. 

s. МАЙН0 ШДІІРИЄМСТВА 
5.1. Майно Шдприємства є комунальною власніспо територіальної 
громади м. Бровари і закріплюєrься за ним 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 з Власником. 
5.3. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.4. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.4.1. майно, передане йому Власником; 
5.4.2. доходи, отримані від наданих послуг, а також від інших видів 
фінансово господарської діяльності; 
5.4.3. кредити банків; 
5.4.4. капітальні вкладення та ішпі дотації з бюджету; 
5.4.5. кошти з бюджетів усіх рівнів; ... . 
5.4.6. благодійні внески, пожертвування органІЗацІЙ mдпpиємс~ І ГPOM~; 
5.4.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством УКР8.1НИ. 
5.5. Статутний фонд підприємства становить 4476240,05 грн. 

6. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИШДПРИЄМСТВА 
6.1. Права Підприємства: . . . 
6 11 .... планувати свою Д1ЯЛЬН1сть І визначати перспективу 
. · · самоCnИНО б' 

розвитку, виходячи з укладених договорів нв: виконання?о lТ табпосnyг; 
6 1 2 .... ЗД1'йснювати matePlaJIbho-техючне за езпечення власного . . . самост!ИНо 

виробництва та капітального будівництва; . '" '" 
6.1.3. за згодою власника об'~атися в аСО~lацп, корпорацп, КОlЩерни та 
· . му теРИТОРІальному та ІНШИМ ПРИВI(ИПам, створювати 
ІВШ1 об'єднання по галузево , 

спільні підприємства; аво за згодою власника відчужувати, надавати в 
6.1.4. Підприємство має пр ежні йому будинки, споруди, устаткування 
оренду та безоплатне користування нал 

та інші матеріальні цінності; ю власника відповідно до чинного законодавства 
6:1.5. створювати за зГОД0 'дкриття поточного і розрахункових рахунків і 
ВІдособлені підрозділи з правом ВІ 
затвеРджуВати ПоложеННЯ про вих; 
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6.1.6. надавати безвідсоткові позики працівникам ДJUI підвищеНВJI 
кваліфікації; 
6.1.7. • визначати ДJIJI своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, які 
визначеm колективним ДOГO~OPOM та діючим законодавством; 
6.1.8. укладати ПрЯМІ І багатосторонні договори та угоди з державними, 
громадськими, кооперативними та іншими організаціями і підприємствами, а також 
з грОМ8ДJIВами; 

6.1.9. ~держувати всіма законними засобами майно ДЛJI Підприємства, а 
також MaTepI~ та вироби через оптову, комерційну, роздрібну торгівлю у 
юридичних І фІЗИЧНИХ ОСІб; 
6.1.10. застосовувати договірні ціни і розцінки з суб'єктами підприємницької 
ДЇJШЬності і громадянами. 
6.2. Обов'язки Підприємства: 
6.2.1. здійснення обслуговування житлового фонду; 
6.2.2. забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань 
згідно чинного законодавства; 

6.2.3. здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного 
введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного 
постач8ННJI засобів виробництва; 
6.2.4. створення належних умов ДJUI високопродуктивної праці ДЛJI своїх 
працівників, забезпечення дотримання вимог законодавства України про працю, 
соціальне страхування, правил і норм охорони праці і техніки безпеки; 
6.2.5. здійснення заходів з вдосконалення організації оплати праці 
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості в результатах 
особистої праці і підсумках роботи Підприємства; 
6.2.6. забезпечеНШІ своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 
6.2.7. дотримання екологічного законодавства; 
6.2.8. проводити конкурси з метою підвищення ефективності обслуговув8.IIIUI 
житлового фонду. 
6.3. Підприємство несе відповідальність: ...... . 
6.3.1. за своїми зобов'язаннями у межах належного иому манна зпдно з 

чинним законодавством; . . . 
6.3.2. за шкоду заподіяну здоров'ю та працездатносп працш~. 
6.3.3. за забруднеНШІ навколишнього середовища зпдно чинного 

законодавства; 

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА COЦIAJIЬНA ДІЯЛЬНІСТЬ 
ШДПРИЄМСТВА . .. 

7 1 У: Показником фінансових результатш господаРСЬКОІ · . загальвюючим 
діяльності Підприємства є доходи (прибуток). . 
7.2. Чистий прибуток Підприємства, що зaлиmаєтьс~ mБС~ ПОI9'ИТТЯ 

. . до вих витрат, сплати податкш, з орш та ІНШИХ 

маТ,IВЗlЬИИХ та ПР~1ВВЯИИХжавного та місцевих бюджетів, зарахува.нви частки 
обовязкових пл~теЖ1В до дер е залишаєтьсЯ У розпорядженні Підприємства. 
іИбутку до МІсцевого бюдж фУінансових ресурсів підприємства є прибуток, 
.3. Джерелом формування .вmi кошти і надходження, вюпочаючи 
амортизаційні відрахування, І . 

цеНТралізовані капітальні ВR?Iадення. з іншими підприємствами, установами, 
7.4. Взаємовідносини Підприєм~тваферах діяльності здійСНЮЄТЬСЯ на підставі 
організаціями і громадянами у ВСІХ С 
доroворів. 
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1.5. mдприємс'?lО р~алізовує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, які 
встанОВJПQються В1ДІІОВІДНО до Чинного законодавства. 

1.6. ~дпри~~тво самО~Тійно реалізовує свою продукцію (товари, послуги) на 
терИТОРІІ УКР81НИ та ІНШИХ держав у порядку передбаченому діючим 
законодавством. 

1.1. Підприємство за згодою власника створює цільові фонди призначені ДJIJI 
покр~ття витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок cтвopeННJI та розміри 
фОНДІв визначається Генеральним директором Підприємства у відповідності до 
чинного законодавства. 

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

8. ОБЛІК ТА ЗВІтmсть. 
8.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський звіт результатів своєї 
роботи, веде фінансову звітність. 
8.2. Порядок ведення бухгалтерського звіту та фінансової звітності визначається 
діючим законодавством. 

8.3. Генеральний директор Підприємства визначає СЮІад та обсяг 
відомостей, які складають комерційну таємницю Підnpиємства, встанОВJПOЄ 
порядок ії захисту за згодою Власника. 

9. при 11 И н ЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРЄМСТВА 
9.1. Припинення діяльності Підприємства може здіЙСlПOватися у формі ліквідації 
та реорганізації; 
9.2. Ліквідація Підприємства проводиться: 
9.2.1. за рішенням Власника; 
9.2.2. за рішенням господарського суду; 
9.2.3. на інших підставах, передбачених законодавством. 

... •• • u • • 

9.3. Ліквідація Підприємства ЗД1иснюється Л1КВІД8Ц1ИllОЮ КОМІСІЄЮ, па 

утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 

9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємс~а з~іль~ваним працівникам 
гарантуються додержання іх прав та ІнтереСІВ ВІДПОВІДНО до трудового 

закоиодавства Украіни про працю. .. .. . 
9.5 У а ПТl'V визнання Підприємства банкрутом, иого ЛІКВІД8Ц1Я проводиться У 

· вИП .......... "'" сеп . . 
П б му Законом Украіни ро ВІдновлення платоспроможносп 
орядку, перед ачено " , 
боржника або визнання його банкрутОМ . '" 
9 6 майн ",nтжnтипося після задоволення претензій креДИТОРІВ та члеНІВ • • о, що зQ.l.U'u.a.ии" • В 
тn оnистовується за вказІВКОЮ ласинка . 
.. ~YДOBOГO колективу, вик r . аним або ліквідованим з моменту 
9.7. Підприємство вважаєтьсЯ реоргaR1З~~ 
ВИICJПoчення його з Державного Peec'W[ УКРаіНИ. 

,..~- ... о 

Секретар міської ради 
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І.Б. СапОЖІ<О 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. БроваРII, вул. Кутузова, 2 
ТeJI. 5-02-26, факс 5-02-26 

ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки 
міського голови 
заступнику міського голови 
Возняку С.М. 

Шановний Сергію Михайловичу ~ 

з метою приведення Статуту комунального підприємства "Служба 
замовника" у відповідність до чинного законодавства, а саме ст. 57 гк 
України, на підставі ст. 29 Закону Украіни ,Дро державну реєсtpацію 
юридичних та фізичних осі9-Підприємців" в зв'язку. із збільmеННJIМ 
статутного фонду з 4452845,95 ІрН. до 4476240,05 ІрН. (рimеlПDI Броварської 
міської ради від 25.0З.06р. N!! 967-46-04 та від 21.09.06р. N!!101-08-05 ,Дро 
надання дозволу на безоплатну передачу комунальним підприємствам та 
організаціям основних засобів, що перебувають на балансі УправлінlDI 
комунальної власності"), просимо Вас винести на розгляд чергової сесії 
~~Q.вар~ЬКR~ міської ради питання про затверджеНIDI нової редакції Статуту 
кt1 "Служба замовника". . 

3 Повагою, 

генеральний директор 

кп "Служба замовника" 

Вих.: Ярчевський Р .В. 
Т.5-02-33 

П.І.Коврига 
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