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Cтaтyry комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Служба замовника», затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
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Закову Украіни <<Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постijiної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада ..... '{ 

~ ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 5.5. Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради «Служба замовника», затвердженого рішенням Броварської міської 
ради від 16.04.2009 Н!! 1092-61-05 «Про затвердження нової редакції Статуту 
КОмунального підприємства Броварської міської ради «Служба замовника», 
затвердивши Статут в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення від 16.04.2009 ~!!1092-61-05 
«Про .затверджеННJI нової редакції ~Taтyтy комунального mдприємства 
Броварської міської ради Київської облаСТІ «Служба замовника». 
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1.1 
. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комунальне ПІДПРИЄмство Броварської міської ради Київської області 
Г'Wnl'W'ба замовника" ( . ,,~AJ-'.. далІ за текстом цього Статуту - Підприємство) у 
BI~OBIДHOCTI ДО чинного законодавства України. 

1.2 Підпри~ство засноване на комунальній власності територіальної 
~OM~ MI~Ta Б~овари Київської області, підпорядковується Броварській 
М1СЬЮИ радІ (далІ - Власник) та уповноваженому нею органу. 

. 

1.3 Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство 
Броварської міської ради Київської області "Служба замовника". 
Скорочен~ найменування Підприємства: кп "Служба замовника". 
Юридична адреса Підприємства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська 

1.4 
1.5 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

2.6 

область, Україна, 07400. 

2. юРИДИЧНИЙ СТАТУС mДІІРИЄМСТВА 
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 України, Указами 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету 
. Міністрів України; нормативними актами МІНІстерств, відомств; 
рimеНWIМИ Броварської міської ради, її виконавчого комітету, 
уповноваженого Власником органу, а також цим CтaтyroM. 
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 пе, 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 юридичних осіб, а також держава, Власник чи інші 
юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язанням 

ШдприємсТва. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
3.1 Підприємство створено з метою:. . 
3.1.1 організації забезпечення належноГО РІВНЯ та ЯКОСТІ житлово-комунальних 

послуг, створення відповїдних умов ДJIJI про~ання; 
3 1 2 з б овиості і підвищення РІВНЯ благОУСТРОІО житлового •• а езпечеНWI схор . . 

фонду, який знаходиться на оБСЛУГОВУВанн~ Шдприємства; 
'313 б че~.n.f належнОГО санІтарного стану прибудинкових •• контролю за за езпе nDIU .. 

6 
•• 

територій та території міста Бровари в цшому, 



З.l.4 ко~оJПO за до~иманНJIМ мешканцями правил користування житловими 
ПРИМ1Ще~и зпдно чинного законодавства України; 

З.l.5 розвитку Підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 
. діяльності, не заборонених діючим законодавством; 
З.l.6 виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення 

різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання 
прибутку; 

З.l.7 виконання робіт, пов'язаних з управлінням житловим та нежитловим 
фондом, переданим в установленому порядку на праві повного 
господарського відання. 

З.2 Предметом діяльності Підприємства є організація з: 
З.2.1 надання )китлових та комунальних послуг населенню, підприємствам, 

установам та організаціям згідно чинного законодавства та відповідних 
рішень, прийнятих Броварською міською радОIО та ії виконавчим 
комітетом; 

З.2.2 нарахування та збір платежів за yrpимання будинків та прибудинкових 
. територій, комунальні та іиші послуги mдприємства; 

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

тарифу по yrpиманню 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 зведеНIDI несучих та огороджувальних КОНСТРУКЦІИ БУДІВель та споруд; 
3.2.10 робіт по улamтyваншо внутрішніх інженерних мереж; 
"3.2.11 робіт по захисту конструкцій, устаткування та ме~еж; 
3.2.12 виробництва, монтажу та налагодженню теХНОЛОГІЧНОГО обладнання; 
3.2.13 організаціі обліку та збору орендної плати; .... 
3.2.14 ручного та механізованого прибирання територ1И МІста; 
3.2.15 зеМJIJIНИX робіт; 
3.2.16 столярних робіт; 
3.2.17 арматурних робіт; 
3.2.18 прокладання каналізаційних мереж; 
3.2.19 прокладaнНJI мереж електропостачання; 
3 " . . антехнічних мереж· .~.20 прокладання внyrpіІПШХ с , 
3.2.21 штукатурних робіт; 
3.2.22 теплоізоmщіЙНИХ робіт; 
.3.2.23 обnицювальних робіт; 
3.2.24 малярних робіт; . 
3 2 25 • них роБІТ· 
" виконання ПОІ<рlВель ' б аднання систем вентиляціі ліфтового 

3.2.26 обслуговування мереж електроО л 

господарства;. ) . іймального і такелажного устаткування; 
3.2.27 ремонту ~спеціaлtЗОВаного шд 
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03.2.28 заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини; 
3.2.29 НВДaинJI складських та пов'язаних з ними послуг, у тому числі 

навантажувально-розван~альних; 

3.2.30 ре8JI~зації ВИРОб~еної та закупленої продукції через систему 
заготІВельних, ~ОРГІвельних організацій та власну торгівельну мережу; 

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

3.2.32 peM~НТY та сервісного обслуговування всіх видів транспорту; . 
3.2.33 БУДІвництва та експлуатації автозаправних станцій, автостоянок, 

гаражів; 

3.2.34 заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.35 HВД8.ННJI рекламних послуг; маркетингової діяльності; копіІовально

розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізації поліграфічної 
продукції та надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких 
послуг; 

3.2.36 здійснеНШІ контролю за використанням об'єктів благоустрою 
відповідно до їх фушщіонального призначеННJI на засадах Їх 
раціонального використання з урахуванням вимог правил благоустрою 
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 освітлеННJI та інших об'єктів благоустрою, які 
утримуються за рахунок міського бюджету; 

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

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

3.2.40 узгоджеННJI в установленому порядку проектно-кошторисної 

документації; 
3.2.41 прИЙНЯТТя участі у виборі місць ДJIJI будівниц:ва нових Об'~ів;. . 
3.2.42 участі у розгляді проектів генеральних планІВ забудови Мlста.1 видаЧІ 

погоджень; .. ... 
3.2.43 залучеННJI в установленому порядку усІХ ~ОЗМ1Щен~ на терИТОрІІ 

Броварської міської ради підприємс:~ до учаСТІ в роБОТІ по благоустрою 
міста і закріплених за ними тер~р1И;. . ... 

3.2.44 виконання робіт по санітаРНІИ О:ШСЩІ .вулиць М1~Ta, експлуатацll 
вулиць, міських пам'ятників, сквеРІВ, парКІВ, споруд І малих форм по 

. благоустрою міста та іх поточ.ний.~емонт; 
3.2.45 експлуатації ливньової каналІЗац1l; .... 
3.2.46 відкачування води з підтоплених територ1И; 
3.2.47 надання готельних послуг; 
3.2.48 виконання функції ритуальної служби, Haд~. ритуальних ~ослуг 

, аних з похованНJIМ експлуатацll І утримання МІСЬКИХ 
населенню, пов яз ' 
lОІадовищ згідно чинного законодавства; 



- .. -
3.2.49 ~iДJIOBY бро~ тварин зriдно чинного законодавства; 
3.2.50 mдroтовки МІста до проведенНJI свят. 
3.2.51 ремонту ~б' єктів благоустрою; , 
3.2.52 експлуатації ~ідземних переходів та туалетів, шляхопроводів; 
3.2.53 yrpиманНJI, ВІдновленНJI та видаленНJI зелених насаджень та дерев на 

об'єктах благоустрою міста; 

3.2.54 виготовленНJI надмогильних споруд та предметів ритуальної 
належності; 

3.2.55 реклами оголошень по обміну квартир; 

3.2.56 HaдaнНJI послуг населенню та підприємствам по перевезенню вантажів 
та пасажирів; 

·3.2.57 виконанНJI ~Обіт по капітальному та поточному ремонту шляхів, 
IПJIJIXОПРОВОДІВ та зливних колодязів міста за рахунок місцевого 

бюджету, а також HaдaнНJI послуг на замовленНJI населенНJI та сторонніх 
підприємств; 

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

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

3.2.60 спрИJIННJI проведенmо культурно-масових заходів в місті; 

3.2.61 створення нормальних умов ДJIJI експлуатації танцювального 
майданчику та Haд8.ННJI послуг з розважальних програм молоді; 

3.2.62 утримaRНJI в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж 
бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального корисtyВaRWI, 

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

території; 
3.2.63 ковтрото за станом утримання і BЇДТDopeННJI 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; 

3.2.64 виконaRНJI робіт з обстежеННJI якісного та кількісного стану зелених 
насаджень, які підлягають знесенню та підготовки документів по їх 

знесенню; . ... . 
3.2.65 видачі та захриnя ордерів на проведеННJI роБІТ на терИТОрll МІСта по 

знесенню зелених насаджень; 
.3.2.66 квіткового оформлеННJI об'.~ів зеленого господарства в місті та 

щорічної міської виставки КВІТШ; , 
3.2.67 надання ШІаТНИХ транспортних послуг та послуг, пов язаних з 

б озеленеННJIМ і квітковим оформленНJJМ територій, 
лагоустроєм, 

о ,о 

штер ЄРІВ тощо; БО . 
3.2.68 виконання будівельних, монтажних, ;rо~них ро lТ, роБІТ З 

О потоwwuого ремонту об ЄКТІВ озеленеННJI власними 
кamтального та .~ О 

виступати замовНИКОМ на виконанНJI вказаних роБІТ силами, а також 
. їй-силами інших оргamзвц , ... .... . .0.. 

3 2 69 дa~i регіональши еКОЛОПЧНІИ lнспеКЦll актІВ про •• складання та пере 

Ф О самовільного знесенНJI, ymкодженНJI, захопленНJI 
ВИJlВЛеННJI aкnв с б'єктами підприємницької 
зелених насаджень гром8ДJIВами, у 



діяльності міста ДJIJI ВЖИnя відповідних мір реaryвання згідно чинного 
законодавства Украіни; . 

3.2. 70 KOMepЦ~~H?i, тор~івельної, торгівельно-закупівельної, постачально
збyrОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ, оптової і роздрібної реалізації продукції власного і 
невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. через 
мережу власних та орендованих магазинів, торгівельних точок, складів, 
баз тощо; 

..3.2.71 контрото за сплаТОJО коштів відновлJOЧОЇ вартості за знесені зелені 
насадження; 

3.2.72 ініціювання перед міськоJO радоJO питань, щодо залучення коштів 
підприємств, організацій 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 іНІІІИХ робіт, пов'язаних з озелененням міста. 

3.3 Підприємство має право здійсшовати інші види діяльності, які не 
суперечать діючому законодавству, та займатися окремими видами 

діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 

3.4 Види діяльності, що піДJIJIГaЮТЬ ліцензувaнmо, здіЙСШОIОТЬСЯ 
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. УПРАВJlI Н НЯ 
Управління Підприємством здійсшоється відповідно до цього Статуту 

на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 

Власник здійсшоє свої права по управліншо Підприємством 
безпосередньо або через уповноважений вим орган. 
Управління Підприємством здійсшоє Генеральний директо~о .. 
ПризначеВНJI та звільнення Генерального директора ЗД1ИСШОЄТЬСЯ 

згідно чинного законодавства. Міський голова укладає з Генеральним 

директором контракт. 

Генеральний директор Шдприємства: 
самостійно визначає структуру Шдприємства та затверджує штатний 

розпис; о підпр 
о.. tПТVЄ питання діяльноСТІ иємства; 

самОСТ1ИНО вир~", о о о пі 
несе персональну відповідаль~іСТЬ за стан І ДІЯЛЬНІСТЬ о. ДПф~ИЄМСТВ~ 
виконання фінансовИХ планІВ,. дотримання державНОІ ІнанСОВОІ 

. м охорони працІ, ефективне використання та охорону 
ДИСЦИПЛ1ВИ та нор 

.. іпленезаШдприємством; 
моаина, що ~aкp . від імені шдприємства, представляє його інтереси в 
ДІЄ без ДОВІренОСТІ о ганізаціях судах, господарських та 
усіх підприємствах, установах І ор , 
адміністративних, третейсьКИХ судах; 



- , -
4.5.5 вида~ накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання 

працІВНИКами Підприємства; 

4.5.6 розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до 
чиииого законодавства; 

4.5.7 B~Д імені Підприємства укладає договори, угоди, видає довіреності; 
.4.5.8 ВІдкриває в установах банку поточні та інші рахунки; 
4.5.9 разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає 

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

4.5.10 признача~ на посаду і звільняє працівників Підприємства, згідно з 
нормами Кодексу законів про працю України; 

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

4.6 Генеральний директор Підприємства підзвітний та підпорядкований 
Власнику або уповноваженому ним органу. 

4.7 РішенНJI з соціально-економічних питань, які відносяться до 
діяльності Підприємства, розробляються та приймаються Генеральним 

директором за участю трудового колективу або уповноваженого ним 

органу. 

4.8 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. 

4.9 Трудовий колектив або уповноважений ним орган: 
4.9.1 розглядає та вирішує питання відносин У трудовому колективі; 
4.9.2 визначає та затверджує перелік, порядок надання робітникам 

Підприємства соціальних пільг; .. .... .. • .. 
4.9.3 розглядає та затверджує колективнии ДОГОВІР ВІД ІМеНІ адмШlстрацll; 

4.9.4 бере участь у матеріально~ ~ MOP8JIЬHO~ ~люванні праці, 
заохочує винахідницьКУ та рац1ОН8JI1Заторську ДІЯЛЬНІСТЬ; 

-4.9.5 здійсшоє інші функції, відповідно до діючого зак~н~давс;ва .. 
4.10 Право укладання колективного договору ВІД ІмеНІ Підприємства 

надається Генеральному директору. 

5. МАЙН0 ШДПРИЄМСТВА 

Майн Пі~ иємства є комунальНОІО JЩасністю територіальної громади 
о дпр пі . . Б І· закрl·ПJПQЄТЬСЯ за дприємством на правІ ,повного 

МІста ровари 

5.1 

5.2 
господарського відання. 
Підпр ЛОДІ·Є користується та розпоряджається зазначеним 

иємство во , . 
.. та межах визначених ДІЮЧИМ законодавством, а у 

манном у пор~ 

б ~ Ста '""'ом за згодою Власника. випадках перед ачепп- '''J.. • 

М .. пі тва становлять ОСНОВІО фонди та оборотНІ кошти, а 
анно дприємс ... б . . . ·""'ь яких відображається в самОСТ1ИНОМУ манСІ 

також ЦlИИОСТl, BapTI".L 

5.3 

5.4 
Шдприємства. .. а Підприємства є: 
Джерелами формувавня майН 
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5.4.1 майно, передане йому Власником. , 
5.4.2 майно, прийняте Підприємством в результаті приєднання іншої 

юридичної особи; 

5.4.3 доходи, отри~а~і від надання послуг, а також від інших видів фінансово-
господаРСЬКОІ ДІЯЛьності; 

5.4.4 кредити банків; 
5.4.5 капітальні вкладення та інші дотації з бюджету; 
5.4.6 кошти з бюджетів усіх рівнів; 
5.4.7 благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ і 

громадив; 

5.4.8 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.5 Статутний фонд Підприємства становить 36 760 823,31 грн. (тридцять 

шість мільйонів сімсот шістдесят тисяч вісімсот двадцять три гривні 31 
копійка). 

6. ПРАВАТАОБОВ'ЯЗКИШДПРИЄМСТВА 
б.l Права ffiдприємства: 

б.l.l самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективу 
розвитку, виходячи з УКJIадених договорів на виконаННJI робіт та послуг; 

б.l.2 самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечеННJI 
господарськоі діяльності, власного виробництва та капітального 

будівництва; 

б.l.3 розробляти та затверджувати у встановленому порядку, в межах його 

повноважень, нормативно-правові акти щодо сфери житлово
комунального господарства; 

б.l.4 за згодою Власника об'єднуватися в асоціаціі, корпорації, концерни та 
інші об'єднання по галузевому, територіальному та іншим принципам, 
створювати спільні підприємства; 

.6.1.5 Підприємство має право за згодою Власника відчужувати, надавати в 
оренду та безоплатне користування належні йому (закріплені за 
ним на праві повного господарського відання) будинки, споруди, 
ycтaTКYВaннJI та інші матеріальні цінності; 

6.1.6 створювати за згодою Власника ~іДПОВідно до чинно~о законодавства 
відособлені підрозділи з правом ВlдкритrJl поточного І розрахункового 

банківських рахунків і затверджувати ПоложеННJI про відповідні 

підрозділи; . 
6.1.7 надавати безвідсоткові позИКИ працІВНИКам ДJIJI навчаННJI з метою 

підвищеННJI кваліфікації; .. . . . . . . 
6.1.8 визначати ДJIJI своіх праціВНИКІВ додаТКОВІ В1ДПУСТКИ та ІНШІ ПІЛЬГИ, JIК1 

визначеИЇ діючим законодавством.та колективним договором; 

6.1.9 укладати прямі і багатосторОННІ догово~и та угоди З ~ер~авними~ 
. громадськими кооперативними та 1НШИМИ органlЗац1JlМИ І 

П• амн' а такОЖ з фізИЧНИМИ особами; 
1ДПриємств , айн підп 

6.1.10 одержувати всіма закоИИИМИ засобами м ... О для • риєм~а, а також 
матеріали та вироби через оптову, комеРЦIИНУ, РОЗДРІбну торпвлю у 
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юридичних або фізичних осіб; 

б.l.ll з~стосов~~ти договірні ціни і розцінки з суб'єктами підприємницької 
Д1ЯJlЬНОСТІІ громадинами. 

б.2 Обов' JlЗКИ Підприємства: 

б.2.1 HВДaнНJI ... JIОСЛУ~ з угриманНJI будинків і споруд та прибудинкових 
теРИТОРІИ; теХНІчне обсnyговуванНJI внугрішніх мереж, які розташовані 
у . закрІплених за Підприємством у будинках і спорудах; благоустрій 
МІСта Бровари; обсnyrовуванНJI автодоріг та тротуарів; забезпеченНJI 
належного санітарного стану міста; 

б.2.2 забезпеченНJI своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань 
згідно з чинним законодавством; 

6.2.3 здійсненНJI розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного 
BBeдeHНJI в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально
технічного постачання засобів виробництва; 

6.2.4 cтвopeННJI нормальних умов праці ДЛJI своїх працівників, забезпечеННJI 
дотриманНJI вимог законодавства Украіни про працю, соціальне 
cтpaxyвaнНJI, правил і норм охорони праці і техніки безпеки; . 

6.2.5 здійснеННJI заходів з вдосконалення організації оплати працІ 

працівнихів З метОІО посилення їх матеріальної зацікавленості в 
результатах особистої праці і підсумках роботи Підприємства; . 

6.2.6 забезпечеННJI своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 
6.2.7 дотримaRНJI екологічного законодавства; 
6.2.8 проводити конкурси з метою підвищенНJI ефективності обсnyrовуванНJI 

житлового фонду. 
6.3 Підприємство несе відповідальність: 
.6.3.1 за своїми зобов'JlЗaнJDIМИ У межах належного йому майна згідно з 

чинним законодавством; 

6.3.2 за шкоду заподіяну здоров'ю та працездатності праців~; 
6.3.3 за забруднеННJI навкоJIИIIПlЬОГО середовища ЗГІДНО чинного 

законодавства. 

7. господАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА cOЦIAJIЬНA ДIЯJIЬШСТЬ 
ШДПРИЄМСТВА . 

7.1 Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності шдприємства є доходи (прибуток). . 

7.2 Чи" ибуток mдприємства, що визначається ПІСЛЯ покритrя 
стиипр . б. 

матеріальних та прирівНJIНИX до них витрат, сплати. подаТКІВ, ЗОрІВ ;а 
. б' вих платежів до державного та МІсцевого бюджетІВ, 
1ИІПИХ о ОВ JlЗко . 

а- прибутку до МІсцевого бюджету, - залишається у 
зарахування ч \I"'~ 

розпорядженні Підприємства. . . 
7.3 дж Ф мyвaнНJI фінансових реСУРСІВ Шдприємства є прибуток, 

ерелом ор .. .... ;nnахувания іНШІ кошти І надходженНJI, вкmoчаючи 
амОрТИЗ8Ц1ИИІ вЧ"r ' 
централізовані капітальні вкладеНИJl.. . 

7 . Підприємства з шшими mдприємствами, 
.4 ВзаЄМОВІДНОСИНИ. аЦіЯМИ і громадянами у всіх сферах діяльності 

установами, opг~ .. . них договорів. 
здійснюється на II1дcтaDI вJДПОВ1Д 
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7.5 ~дприємство реалі~ує св?ї послуги (роботи) за цінами і тарифами, 
яК1 встановлюються ВІДПОВІДНО до чинного законодавства. 

7.6 Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, 
послуги) на т~риторії України та інших держав у порядку 
передбаченому ДІЮЧИМ законодавством. 

7.7 Підприємство за ЗГОДОЮ Власника створює цільові фонди призначені 
ДJIJI покритrя витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок cтвopeННJI 
та розміри фондів визначаються Генеральним директором Підприємства 
у відповідності до чинного законодавства. 

7.8 Аудит фінансової діяльності Підприємства здійсшоється згідно з 
чинним законодавством. 

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

результатів своєї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного 

законодавства. 

8.2 Генеральний директор Підприємства визначає склад та обсяг 

9.1 

-9.2 
9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 
9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

відомостей, які складають комерційну таємницю Підприємства, за 

згодою Власника встанОВJПOє порядок ії захисту. 

9. ПРи 11 и н I4~ННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
ПрипинеННJI діяльності Підприємства може здіЙСlПоватися у формі 

ліквідації та реорганізації. 
Ліквідація Підприємства проводиться: 

за рішеВНJIМ Власника; 

за рішеНWIМ господарського суду; 

на інших підставах, передбачених законодавством. 

Ліквідація Підприємства здійсlП~~СЯ ~~аційною K?MICI~, па 
yrвОРЮЄТЬСЯ Власником. Порядок ШКВІДац11 ЗДІИСIПOЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО до 

чинного законодавства. 

При реорганізаціі або ліквідації .~дnpиємс:ва В~im:IПОВ~ 
працівникам гарантуються додержання ІХ прав та ІНТереСІВ ВІДПОВІДНО 

до чинного законодавства Украіни про працю. .. ... 
У визнання Підприємства банкрyrом, иого тКВІДацІЯ 

випадку З у.. д 
У ПОР:JIТf"'" передбаченому аконом крatни, ро 

проводиться ,....'J'. б 
відновлеНВJI платоспроможноСТІ боржника а о визнання його 

банкрутом". ... . 
Майн ... 9!!~ТfОСЯ піCJIJI задоволеННJI претеНЗІИ кредиторІВ та 

о, що зa.l~" . В 
. лективУ ВИКО ься за РІшенням ласинка. 

членІВ трудового ко , Аг·І б. . 
. вважаєтьСЯ вр ь~:IЗ а о ЛІКВІДОВаним з 

Підприємство ~cr йоro ffru' о Реєстру Підnpиємств 
моменту вИКJПOче.DDA ",""''rl ~ 
та Організацій Украіни. q~ 

1'1$ • 
o.~ .,. / 

Вихоиуючий обов'язки міського го 
І.В. Сanожко 



ПОДАННЯ: 

- геиеральнй директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~*-І.КОВРИга 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

01403 )1. БР08аРII, вул. Кутузова, 2 ТeJI. 5-02-26, факс 5-02-26 

IlОі.1l!I N!! .~~ -{,{' g.L/ 

оІ~rич tt -, 
,.- , ktl ми 'z' .д.' 

~aJd t1 '~Il f ІР .06 · (),9 

«Про винесенВJI на ~~ сесії 
. Броварської міськоі ради питання 
· щодо затвердженВJI Статуту кп 
«Сnyжба замовника» в новій· 

· редакції в зв'язку з поповненням 
статутного ФОНДУ» 

ВІІКОНУЮЧОМУ оБОВ'ЯЗКII 
міського ГОЛОВІІ 
секретаРIО раДl1 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу 

. з метою приведення Статуту комунального підприємства Броварської 
МІської ради Київської області "Служба замовника" У відповідність до 
ЧИННого закоиодавства, а саме ст. 57 Господарського Кодексу Украіни, 

· К~уючись ст. 29 Закову Украіни ,,про державну реєС'1'рацію юридичних та 
• ~13ИЧВИх осіб-підприємців" та на підставі рішення Броварської міської ради 
вІД 16.04.2009р. N!!1086-61-0S, Про прИЙНJIтrя на баланс кп «Служба 
замовника» об'єктів комунального майна по вул. Київській 137 в м. Бровари» 

• ПРОСИМО Вас винести на розгJDlд сесії Броварської міської ради питанНJI про 
заТверджеННJI Статуту комунального підприємства Броварської міської ради 
"Служба замовника", в новій редакції в зв'язку з поповнеШUIМ статутного 
Фонду. На теперiпmій час сума статутного фонду кп "Служба замовника" 
СIOJадає 36 760 823,31 грн. 

ЗПовагою 
Г ' lі'~еР8JIЬНИй директор 
&Ц1 "С . JJyжба замовника" 

BIIJc. Р .В. JJрчеВСЬКJdI 
1'·4-01-21. 

• • 

П.І. !СОВР.lга 

f3 
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