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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комунальне підприсмство Броварської міської ради Київської області 
,,~луж?а замовника" (далі за текстом цього Статуту - Підприсмство) у 
ВІДПОВІдності до чинного законодавства України. 

Підприсмство засноване на комунальній власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області, підпорядковусться Броварській 
міській раді (далі - Власник) та уповноваженому нею органу. 
Повне найменування Підприсмства: Комунальне підприсмство 
Броварської міської ради Київської області "Служба замовника". 
Скорочене найменування Підприємства: КП "Служба замовника". 
Юридична адреса Підприсмства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська 

область, Україна, 07400. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний 

та інші рахунки в установах банків; печатки та штампи зі своєю назвою. 
Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної 

реєстрації. 

Підприємство у своїй діяльності керується законами У країни, Указами 

Президента У країни, постановами та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України; нормативними актами міністерств, відомств; 

рішеннями Броварської міської ради, 11 виконавчого комітету, 

уповноваженого Власником органу, а також цим Статутом. 

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 

самостійності, відповідає по всім зобов'язанням перед партнерами по 

укладеним договорам, бюджетом та банками всім майном, яке йому 
належить та на яке, відповідно до чинного законодавства України, може 

бути звернене стягнення. 

Підприємство має відокремлене майно на праві повного господарського 
відання, вправі від свого імені укладати договори та угоди, набувати 
майнових та немайновиХ особистих прав; нести обов'язки, бути 
позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та 

третейському судах. 

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, 
Власника чи інших IОрИДИЧНИХ осіб, а також держава, Власник чи інші 
юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язанням 

Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Підприємство створено з метою:. . 

організації забезпечення належного РІВНЯ та ЯКОСТІ житлово-комуналЬНИХ 

уг створення відповідних умов ДЛЯ проживання; посл , .. б 
б печення схоронності і ПІдвищення РІВНЯ лагоустрою житлового 

за ез . П. 

Ф який знаходиться на обслуговуваННІ Ідприємства; 
онду, . 

контрото за забезпеченням належного ~aHITapHOГO стану прибудинкових 
територій та території міста Бровари в ЦІЛому; 
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КОН~ОЛІО за дотриманням мешканцями правил користування житловими 
ПРИМlщенн~ми згідно Чинного законодавства України; 
Р?ЗВИТКУ ПІДПРиємства на підставі ПРИ1lЦИПУ вільного вибору предметів 
ДІяльності, не З~боронених діlОЧИМ законодавством; 
в~конання . роБІТ, надання послуг та реалізації продукції, здійснення 
РІЗНИХ ВИДІВ виробничої та комерційної діяльності з метою отримання 
прибутку; 

виконання робіт, пов'язаних з управлінням житловим та нежитловим 
фондом, переданим в установленому порядку на праві повного 
господарського відаШіЯ. 

Предметом діяльності Підприсмства є організація з: 
надання житлових та комунальних послуг населенню, підприємствам, 

установам та організаціям згідно чинного законодавства та відповідних 
рішень, прийнятих БроваРСЬКОIО міською радою та і-і виконавчим 
комітетом; 

нарахування та збір платежів за утримання будинків та прибудинкових 
територій, комунальні та інші послуги Підприємства; 

3.2.3 надання платних послуг населенню по ремонту квартир, приміщень, 
сантехобладнання, електрообладнання та інших послуг, що не входять до 

тарифу по утриманню житлового фонду; 

3.2.4 збору, транспортування, вивезення та утилізації твердих та рідких 
побутових та негабаритних відходів; 

3.2.5 вибору будинків для проведення капітального ремонту, оформлення та 
видання необхідних для 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; 
3.2.10 робіт по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж; 
3.2.11 робіт по захисту конструкцій, устаткування та мереж; 
3.2.12 виробництва, монтажу та налагоджеННIО технологічного обладнання; 
3.2.13 організаціі обліку та збору орендної плати; 
3.2.14 ручного та механізованого прибирання територій міста; 
3.2.15 земляних робіт; 
3.2.16 столярних робіт; 
3.2.17 арматурниХ робіт; 
3.2.18 прокладання каналізаційних мереж; 
3.2.19 прокладання Mepe)~ ел~ктропост~чання; 
3.2.20 прокладання ВНУТРІШНІХ сантеХНІЧНИХ мереж; 
3.2.21 штукатурних робіт; 
3.2.22 теплоізоляційних робіт; 
3.2.23 облицІОВальних робіт; 
3.2.24 малярнИХ робіт; . 
3.2.25 виконання покрівельних роБІТ; ... . 
3.2.26 обслуговування мереж електрообладнання систем веНТИЛЯЦІІ ЛІфтового 

господарства; .. о. • 

3.2.27 ремонту (спеціалізованого) ПІДІИМального І такелажного устаткування; 
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3.2.28 заготівлі, переробl(И та реалізації вторинної сировини; 
3.2.29 надання складських та пов'язаних з ними послуг, у тому числі 

навантажувально-розваllтажуваJlЬНИХ; 

3.2.30 реалізації виробленої та закупленої продукції через систему 
заготівельних, торгівельних організацій та власну торгівельну мережу; 

3.2.31 виробництва і реалізації товарів народного споживання; надання 
автотранспортних послуг населенню, підприємствам і організаціям; 

3.2.32 ремонту та сервісного обслуговування всіх видів транспорту; 
3.2.33 будівництва та експлуатації автозаправних станцій, автостоянок, 

гаражів; 

3.2.34 заправки паливо-маСТИJJЬНИМИ матеріаЛами автотранспортних засобів; 
3.2.35 надання рекламних послуг; маркетингової діяльності; копіювально

розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізації поліграфічної 

продукції та надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких 
послуг; 

3.2.36 здійснення контролю за використанням об'єктів благоустрою 
відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх 
раціонального використання з урахуванням вимог правил благОУСТРОJО 
міста та інших вимог, передбачених законодавством 

3.2.37 виконання робіт по новому будівництву, капітальному та поточному 
ремонту, утриманню та технічному обслуговуванню доріг, тротуарів, 

мереж зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрою, які 

утримуються за рахунок міського бюджету; 

3.2.38 фінансування об'єктів благоустрою по будівництву, ремонту та 
експлуатації і здійснення контролю за якістю виконання робіт; 

3.2.39 погодження завдань на проектування об' єктів комунального 
господарства незалежно від їх відомчого підпорядкування, забезпечення 
ефективного використання капіталовкладень підприємств та 
організацій, згідно дольової участі у капітальному будівництві; 

3.2.40 узгодження в установленому порядку проектно-кошторисної 

документації; 
3.2.41 прийнятгя участі у виборі місць для будівництва нових об'єктів; 
3.2.42 участі у розгляді проектів генеральних планів забудови міста і видачі 

погоджень; 

3.2.43 залучення в установленому порядку усіх розміщених на териtfорії 
Броварської міської ради підприємс:г..в до участі в роботі по благоустрою 
міста і закріплених за ними теРИТОР1И; 

3.2.44 виконання робіт по санітарній очистці вулиць міста, експлуатації 
вулиць, міських пам'ятників, скверів, парків, споруд і малих форм по 
благоуСТРОІ0 міста та їх поточний ремонт; 

3.2.45 експлуатації ливньов?ї каналізації; ... 
3.2.46 відкачування води з ПІдтоплених теРИТОР1И; 
3.2.47 надання готельних послуг; .. 
3.2.48 виконання функції ритуалЬН01 служби, HaдaH~~. ритуальних ~ослуг 

населенню, пов' язаних з похованням, експлуатаЦll І утримання МІСЬКИХ 

кладовищ згідно чинного законодавства; 



3.2.49 ~ідлову бродячих ,"варин згід;'~ ~инного законодавства' 
3.2.50 ПІДГОТОВКИ МІ'с ' та до проведення свят' 
3.2.51 ремонту об'єктів благоустрою; , 

33·22·55з2 експлуатації підземних переходів та туалетів шляхопроводів' 
утримання . " • • , ' ВІдновлення та видалення зелених насаджень та дерев на 
об ЄIСТах благоустрою міста; 

3.2.54 виготовлення надмогильних споруд та предметів ритуальної 
належності; 

3.2.55 реклами Оl~олошень по обміну квартир; 
3.2.56 надання п~слуг насеJlеllНЮ та підприсмствам по перевезенню вантажів 

та пасажИрІ в; 

3.2.57 виконання ~обіт по капітальному та поточному ремонту шляхів, 
ШЛЯХОПРОВОДІВ та зливних колодязів міста за рахунок місцевого 

б~оджету, а також надання ПОСJlУГ на замовлення населення та сторонніх 
ПІДПРИЄМСТВ; 

3.2.58 надання послуг по паркуванню автомобілів та роботи пов'язані з 
паркуванням; 

3.2.59 виконання робіт, пов'язаних з функціонуванням міського парку 
відпочинку та всіх його споруд на його території; 

3.2.60 сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті; 

3.2.61 створення нормальних умов для експлуатації танцювального 

майданчику та надання послуг з розважальних програм молоді; 

3.2.62 

3.2.63 

3.2.64 

3.2.65 

3.2.66 

3.2.67 

3.2.68 

3.2.69 

утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж 

бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, 

здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими 
насадженнями та їх охорони і захисту на закріпленій за підприємством 

території; 
контролю за станом утримання і відтворення зелених насаджень на усій 
території міста, незалежно від їх відомчої належності та форм власності, 
видачі їх власникам приписів по усуненню виявлених недоліків в 

утриманні зелених насаджень; 

виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених 
насаджень, які підлягають знесенню та підготовки документів по їх 

знесенню; 

видачі та закритrя ордерів на проведення робіт на території міста по 
знесенню зелених насаджень; 
квіткового оформлення об'єктів зеленого господарства в місті та 
щорічної міської виставки квітів; 
надання платних транспортних послуг та послуг, пов'язаних з 
благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням територій, 

інтер' єрів тощо; 
виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з 
капітального та поточного ремонту об'єктів озеленення власними 
силами, а такОЖ виступати замовником на виконання вказаних робіт 

силами інших організацій; 
складання та передачі р.егіональніЙ екологічній інспекції актів про 
виявлення фактів самовІЛЬНОГО знесення, ушкодження, захоплення 

зелених насад)І(ень громадянами, суб'єктами підприємницької 



3.2.70 

діяльності міста дп '" . 
я вжиїrЯ ВІДПОВІДНИХ МІР реагування ЗГІДНО ЧИННОГО 

законодавства у країни; 

комерційної торгівел'" . оо 
б оо. ' • bllOI, ТОРГlвельно-заКУПlвеЛЬНОI, постачально-

з УТОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВО .. · 'б оо • оо. оо. • , І І рОЗДрl НОІ реалlзаЦll ПРОДУКЦll власного І 
невласного виробництва ко ..... . . '" оо •• , меРЦIИНОI І КОМІСІИНОІ ТОРГІВЛІ, В т.ч. через 

мережу власних та орендованих магазинів, торгівельних точок, складів, 
баз тощо; 

3.2.71 контролlO за сплатоlO коштів відновлlOЧОЇ вартості за знесені зелені 
насадження; 

3.2.72 і~іціlоваНJlЯ перед MiCbKOIO радоlO питань, щодо залучення коштів 
ПІДПРИЄМСТВ, ОРI~аllізацій та інвесторів, незалежно від форм власності, 
для озеленення території міста; 

3.2.73 проведення заходів щодо підвищення рівня рентабельності, 
ефективності використання основних і оборотних коштів, банківського 
кредиту, матеріально-технічних ресурсів та їх належного збереження; 

3.2.74 вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової, овочевої 
продукції, реалізація вирощеної продукції, надання транспортних 
послуг, розробка грунтів механічними та спеціальними засобами і 
здійснення інших робіт, пов'язаних з озелененням міста. 

3.3 Підприємство мас 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, здіЙСНlOJОТЬСЯ 

підприємством при наявності відповідної ліцензії. 

4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

4.5 
4.5.1 

4.5.2 
4.5.3 

4.5.4 

4. УПРАВЛІННЯ 
Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту 

на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування ;рудовог? колективу. 
Власник здійснює свої права по упраВЛІННЮ Підприємством 

безпосередньо або через уповноважений ним орган. 
Управління Підприємством здійснlОЄ Генеральний директор: .. 
Призначення та звільнення Генерального директора ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

згідно чинного законодавства. Міський голова укладає з Генеральним 

директором контракт. 
Генеральний директор Підприємства: 

самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний 

розпис; .' П' ... ирішує питання ДІЯЛЬНОСТІ Ідприємства; 
самОСТІИНО в .. . пі 
несе персональну відповідаль~іСТЬ за стан І ДІЯЛЬНІСТЬ оо дпф~иємства:. 
виконання фінансових плаНІВ,. дотримання ДержавНОl lнанСОВОI 

. рм охорони праЦІ, ефективне використання та охорону 
ДИСЦИПЛІНИ та но 

.. закріплене за Підприємством; 
м.аина, що . . від імені Підприємства, представляє його інтереси в 
Дl~ бе~ ДОВІреНОСТІ установах і організаціях, судах, господарських та 
усІХ ПІДПРИЄМСТВах, 
адміністративнИХ, третейських судах; 



4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 
4.5.8 
4.5.9 

-7-
видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання 

працівниками Підприсмства; 
розпоряджасться IСОlUтами і майном Підприємства відповідно до 
чинного законодавства; 

від імені Підприємства укладає договори, угоди, видає довіреності; 
відкриває в установах банку поточні та інші рахунки; 
разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає 

для працівників Підприсмства додаткові відпустки та інші пільги, а 
також заохочує працівників та накладає стягнення, згідно чинного 
законодавства; 

4.5.10 призначає на посаду і звільняє працівників Підприємства, згідно з 

нормами Кодексу законів про працJO України; 
4.5.11 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 
4.9.1 
4.9.2 

4.9.3 
4.9.4 

4.9.5 
4.10 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

здійснJOЄ інші функції і повноваження, що надані Генеральному 
директору відповідно до чинного законодавства України та цього 
Статуту. 

Генеральний директор Підприємства підзвітний та підпорядкований 
Власнику або уповноваженому ним органу. 
Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до 

діяльності Підприємства, розробляються та приймаються Генеральним 
директором за учаСТIО трудового колективу або уповноваженого ним 

органу. 

Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 

відносини працівника з Підприємством. 

Трудовий колектив або уповноважений ним орган: 

розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
визначає та затверджує перелік, порядок надання робітникам 

Підприємства соціальних пільг; 
розглядає та затверджує колективний договір від імені адміністрації; 
бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці, 

заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність; 
здійснює інші функції, відповідно до діючого законодавства. 

Право укладання колективного договору від імені Підприємства 
надається Генеральному директору. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 
Майно Підприємства є комунальною ~асністю територіальн~ї громади 

міста Бровари і закріплюється за ПІДПРИЄМСТВОМ на праВІ повного 

господарського відання. 

П. володіє користується та розпоряджається зазначеним 
ІДПРИЄМСТВО, . 

майном у порядку та межах визначених ДІЮЧИМ законодавством, а у 

б чених Статутом за згодою Власника. випадках перед а . Ф б. ..... тва становЛЯТЬ ОСНОВНІ ОНДИ та о ОрОТН1 кошти, а 
МанН0 П1ДПРИЄМС .... б . 

. . ·сть яких відображається в самОСТ1ИНОМУ алаНСІ 
також ЦІННОСТІ, ваРТІ 

Підприємства. П· є· 
Джерелами формування майна Ідприємства . 



5.4.1 
5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 
5.4.5 
5.4.6 
5.4.7 

5.4.8 
5.5 

6.1 
6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 

6.1.9 

6.1.10 

майно, передане йому Власником: 
майно, прийняте Підприсмством в результаті приєднання іншої 
IОРИДИЧНОЇ особи; 

доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово
господарської діяльності; 

кредити банків; 

капітальні вклалсння та інші дотації з бюджету; 
кошти з бюджетів усіх рівнів; 

благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ 
громадян; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
Статутний фонд Підприємства становить 32 497 122,50 грн. (тридцять два 
мільйони чотириста дев'яносто сім тисяч сто двадцять дві гривні 50 
копійок). 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Права Підприємства: 

самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективу 
розвитку, виходячи з укладених договорів на виконання робіт та послуг; 

самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення 

господарської діяльності, власного виробництва та капітального 
будівництва; 

розробляти та затверджувати у встановленому порядку, в межах його 

повноважень, нормативно-правові акти щодо сфери житлово

комунального господарства; 

за згодою Власника об'єднуватися в асоціації, корпорації, концерни та 
інші об'єднання по галузевому, територіальному та іншим принципам, 

створювати спільні підприємства; 
Підприємство мас право за згодою Власника відчужувати, надавати в 
оренду та безоплатне користування належні йому (закріплені за 
ним на праві повного господарського відання) будинки, споруди, 
устаткування та інші матеріальні цінності; 
створювати за згодою Власника відповідно до чинного законодавства 
відособлені підрозділи з правом відкри'ГГя поточного і розрахункового 
банківських рахунків і затверджувати Положення про відповідні 

підрозділи; . 
надавати безвідсоткові позики праЦІВНИКам для навчання з метою 

підвищення кваліфікації; .. . . . . . . 
визначати для своїх праЦІВНИКІВ додаТКОВІ ВІДПУСТКИ та ІНШІ ПІЛЬГИ, яКІ 

визначені діючим законодавством .та колективним договором; 

И прямі і багаТОСТОРОННІ договори та угоди з державними, 
~~ ... . 

кими кооперативними та ІНШИМИ органІЗацІЯМИ 1 
громадсь , б 

. иємствами а такоЖ з фізичними осо ами; 
ПІДПР' .. П· 

СІ·ма законНИМИ засобами маино для lдприємства, а також 
одержувати в ...·б . 

. роби через оптову, комеРЦlИНУ, РОЗДРl ну ТОРГІВЛІО У 
матеРІали та ви 



6.1.11 

6.2 
6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

IОРИДИЧНИХ або фізичних осіб; 

застосовувати договірні ціни і розцінки з суб'єктами підприємницької 
діяльності і громадянами. 
Обов' язки Підприємства: 

надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій; технічне обслуговування внутрішніх мереж, які розташовані 
у закріплених за Підприсмством у будинках і спорудах; благоустрій 
міста Бровари; обслуговування автодоріг та тротуарів; забезпечення 
належного санітарного стану міста; 

забезпечення своечасної сплати податків, зборів та інших відрахувань 
згідно з ЧИНІІИМ заКОllодавством; 
здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного 
введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально
технічного постачання засобів виробництва; 
створення нормальних умов праці для своїх працівників, забезпечення 

дотримання вимог законодавства У країни 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 забезпечення своечасних розрахунків з працівниками mдприємства; 

6.2.7 дотримання екологічного законодавства; 

6.2.8 проводити конкурси з метою підвищення ефективності обслуговування 

житлового фонду. 

6.3 Підприємство несе відповідальність: 
6.3.1 за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з 

чинним законодавством; 

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

законодавства. 

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
mДПРИ€МСТВА 

7.1 Узагальнюючим показником фінансових результатів господарськоі 
діяльності Підприємства є доходи (прибуток). . 

7.2 

7.3 

7.4 

Чистий прибуток Підприємства, що визначається ПІС~Я покр.иття 

еРІ·альних та прирівняних до них витрат, сплати подаТКІВ, зБОРІВ та M~ • б . 
інших обов'язкових платежів до д.ержавного та МІсцевого юджетlВ, 
зарахування частки прибутку до МІсцевого бюджету, - залишається у 
розпорядженні Підприємства. . . 

Дж Формування фінансових реСУРСІВ ПІдприємства є прибуток, ~M~ •. 
.... . ВІ·драхування іНШІ кошти 1 надходження, включаючи 

амортизацlИНl . .' 
ент алізовані каПІталЬНІ вкладення.. . 
ц р . ни Підприємства з ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВами, 
ВзаЄМОВІДНОСИ . Ф . . 

І· заціями і громадянами У ВСІХ С ерах ДІЯЛЬНОСТІ 
установами, орган .. . 

. ПІ·дставі ВІДПОВІДНИХ ДОГОВОРІВ. 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ На 



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

7.6 Підприсмство самостійно реалізовус свою продукцію (товари, 
послуги) на території Украіни та інших держав у порядку 
передбаченому діючим законодавством. 

7.7 Підприємство за згодою Власника створює цільові фонди призначені 
для покри1їЯ витрат, пов'язаних з його діяльніСТIО. Порядок створення 

та розміри фондів визначаlOТЬСЯ Генеральним директором Підприємства 
у відповіднос'гі до чинного законодавства. 

7.8 Аудит фінансової діяльності Підприємства здійсНlОЄТЬСЯ згідно з 

8.1 

8.2 

9.1 

9.2 
9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 
9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

чинним заl(онодавством. 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 
Підприємство здійснюс оперативний та бухгалтерський облік 

результатів свосї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного 
законодавства. 

Генеральний диреJ<ТОР Підприємства визначає скпад та обсяг 
відомостей, які складаl0ТЬ комерційну таємницю Підnриємства, за 
згодою Власника встановЛlОЄ порядок "Ії захисту. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Припинення діяльності Підприємства може здійснюватися у формі 

ліквідації та реорганізації. 

Ліквідація Підприсмства проводиться: 

за рішенням Власника; 

за рішенням господарського суду; 

на інших підставах, передбачених законодавством. 
Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною КОМІСІЄЮ, яка 

утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

При реорганізації або ліквідації Підприємства вивільнюваним 
працівникам гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно 
до чинного законодавства У країни про працю. 
у випадку визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація 

проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

б " анкрутом '. ..... 
Майно що залишилося ПІСЛЯ задоволення претеНЗІИ креДИТОРІВ та 

членів ~YДOBOГO колективу, використо~ується за рішенн~м ~ласника. 
П' дприємство вважається реорганІзованим або ЛІКВІДОВаним з 

І виключення його 3 Єдиного Державного Реєстру Підприємств 
моменту 

та Організацій у країни. 

ВИКОН}'lочий обов'язки міського голови - секретар ради І.В. Сапожко 



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

7.6 Підприємство самостійно реалізовус свою продукцію (товари, 
послуги) на території України та інших держав у порядку 
передбаченому діючим законодавством. 

7.7 Підприємство за згодою Власника створюс цільові фонди призначені 
для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок створення 

та розміри фондів визначаються Генеральним директором Підприємства 
у відповідності до чинного законодавства. 

7.8 Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюсться згідно з 
чинним законодавством. 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 
8.1 Підприсмство здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів свосї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного 
законодавства. 

8.2 Генеральний директор Підприємства визначає склад та обсяг 

відомостей, які складають комерційну таємницю Підприємства, за 

згодою Власника встановлює порядок її захисту. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
9.1 Припинення діяльності Підприємства може здійснюватися у формі 

9.2 
9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 
9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

ліквідації та реорганізації. 
Ліквідація Підприємства проводиться: 

за рішенням Власника; 

за рішенням господарського суду; 

на інших підставах, передбачених законодавством. 

Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною КОМІСІЄЮ, яка 
утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

При реорганізації або ліквідації Підприємства вивільнюваним 
працівникам гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно 
до чинного законодавства У країни про працю. 
у випадку визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація 

проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом" '. . .. . 
Майно, що залишилося ПІсля задоволення пр~теНЗІИ креДИТОРІВ та 

. трудового колективу, використовується за РІшенням Власника. 
члеНІВ . б' . 
Підприємство вважається реоргаНIЗО~~НИМ, ---& ~ ЛІКВІ~ованим з 

ту виключення його з Єдиного ep~~~oГO :-p~ ру Шдприємств 
момен * -, __ О о * •• • ..... t::J-

q.~ [\ 5 'р 'о 
t\1s I~' •• Са 

та Організацій УкраІНИ. c1r с, "о r .. -J~j ~ Ф 

оо ... ..... ..., ІВ 
ВИКОJnЛочий обов'язки міського голови - се ті 'ыь І.В. Сапожко 
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ПОДАнr-ul: 

- геJlСРanьнй директор 

КП "Служба замовника" 

ПОГОД)І{ВНО : 

- заСТУПНIfI( міського голови 

~~ п./. Коврига 

_~~__ .І І. ГОJlуБО8СЬКИЙ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. Бровар .. , вул. Кутузова, 2 

МОЯ 02 Ne . .u"'/{ri 6 

«Про винесення на згл Д сесії 

Броварської міської ради питання 
ЩОДО затвердження Статуту КП 

«Служба заМОВllика» R новій 

редакціі в зв'язку з поповнеllНЯМ 

статутного фонду» 

тел. 5-02-26, факс 5-02-26 

ВІІКОІІУІОЧОМУ обов'ЯЗКII 
міського ГОЛОВІІ 

секретарю раДІ. 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре ВаСllЛЬОВllЧУ 

З метою приведення Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області "Служба замовника" у відповідність до 
чинного законодавства, а саме ст. 57 Господарського Кодексу України, 
керуючись ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та 
фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішень Броварської міської ради 
від 16.10.2008р. Ng887-47-05, від 20.11.2008р. Ng 938-49-05, від 25.12.2008р. 
Ng955-52-05 та від 13.01.2009р. Ng 1003-53-05 щодо поповнення статутного 
фонду нашого підприємства, просимо Вас винести на розгляд сесії 
Броварської міської ради питання про затвердження Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради "Служба замовника", в новій редакції 
в зв'язку з поповненням статутного фонду. На теперішній час сума 
статутного фонду КП "Служба замовника" складає 26 993 034,59 грн. 

з повагою, 
ГеllераЛЬІІІІЇІ ДИРСІСТОР 

кп " "Служба заМОВНІІка 

ВJlК. Р.В. ЯРЧСВСЬКІІП 
T.4-01-21. 

П.І. Коврига 

-------------,----
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