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п .. 30 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
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1. ЗАГ АЛЬт ПОЛОЖЕННЯ . 
Комунальне підприємство Брова ..... Ки·· .. б . РСЬКОІ МІСЬКОІ ради ІВСЬКОІ О лаСТІ 
Сцу.кбазамовник" ( . " . . . а далІ за текстом цього Статуту - Підприємство) у 
B~OBIДНOCTI до чинного законодавства України. 

mдприєм~тво засноване на комунальній власності територіальної 
~OM~ MI~Ta Б~овари Київської області, підпорядковується Броварській 
МIСЬКlИ радІ (далІ - Власник) та уповноваженому HelO органу. 
Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство 
Броварської міської ради Київської області "Служба замовника". 
Скорочене найменування Підприємства: кп "Служба замовника" . 
Юридична адреса Підприємства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська 
область, Україна, 07400. 

2. юриДИЧНИЙ СТАТУС ПІДІІРИЄМСТВА 
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний 

та інші рахунки в установах банків; печатки та штампи зі своєю назВОIО. 
Шдприємство 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; 
ріmеННJIМИ Броварської міської ради, u 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 Украіни, 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, господарсь~ому, адміністративному та 
третейському судах. 
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, 

Власника чи інших юридичних осіб, а також держава, Власник чи iнmi 
юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язанням 

Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
3.1 Підприємство створено з метою:. . 
3.1.1 організаціі забезпечення належного ршня та ЯКОСТІ житлово-комунальних 

послуг створення відповідних умов ДJIJI про~ання; 
3.1.2 забезп~чеННJI схоронності і підвищення PIB~ благоустрою житлового 

фонду, який знаходиться ва обслуговуваннІ. Підприємства; 
3.1.3 контролю за забезпечеННЯМ валежнОГО ~aнIT~pHOГO стану прибудинкових 

територій та територіі міста Бровари Jt цшому, 
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З.l.4 ко~оJПO за до~иманВJIМ мешканцями правил користуванНJI житловими 

ПРИМ1Ще~ зпдно чинного законодавства України; 
З.l.5 р?звитку ?ідприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 

ДUШЬНОСТІ, не заборонених діючим законодавством. 
З.l.6 В~ОНання. робіт, HaдaнНJI послуг та реалізації 'продукції, здійсненНJI 

рІЗНИХ ВИДІВ виробничої та комерційної діяльності з меТОIО 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 житлових та комунальних послуг населеННIО, підприємствам, 

установам та організаціям згідно чинного законодавства та відповідних 
рішень, прийНJIТИХ Броварською міською радою та ЇЇ виконавчим 
комітетом; 

З.2.2 HapaxyвaнНJI та збір платежів за утриманНJI будинків та прибудинкових 
територій, комунальні та інші послуги Підприємства; 

3.2.3 HaдaнНJI платних послуг населенню по ремонту квартир, приміщень, 
сантехобладнaнНJI, електрообладнaнНJI та інших послуг, що не входять до 
тарифу по утриманню житлового фонду; 

3.2.4 збору, транспортуванНJI, вивезенНJI та утилізації твердих та рідких 
побутових та негабаритних відходів; 

3.~.5 вибору будинків ДJIJI проведеННJI капітального ремонту, оформленНJI та 
ВИДaнНJI необхідних ДJIJI цього документів; 

3.2.6 фушщій генерального замовника і підрядника; 
3.2.7 будівельно-монтажних робіт; 
3.2.8 проектних робіт; ... . 
3.2.9 зведеННJI несучих та огороджувальних КОНСТРУКЦ1И БУДІВель та СПОРУД; 
3.2.10 робіт по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж; 
3.2.11 робіт по захисту конструкцій, ycтaTкy&aнНJI та ме~еж; 
3.2.12 виробництва, монтажу та налагодженню технолопчного обладнaнНJl; 
3.2.13 організації обліку та збору орендної плати; .... 
3.2.14 ручного та механізованого прибирання територ1И МІста; 
3.2.15 зеМЛJIНИX робіт; 
3.2.16 СТОJlJlРНИХ робіт; 
83.2.17 арматурних робіт; 
3.2.18 прокладання каналізаційних мереж; 
3.2.19 прокладaнНJI мереж електропос~чання; . 
3.2.20 прокладання внутрішніх сантеХНІЧНИХ мереж, 
3.2.21 штукатурних робіт; 
3.2.22 теплоізоЛJЩЇЙНИХ робіт; 
3.2.23 облицювальних робіт; 
3.2.24 малярних робіт; . 
3.2.25 вихонання покрівельних роБІТ; .оо • 
3 " "6 б е- електрообладнaRНJI систем веНТИЛJIЦ11 шфтового 
.~.~ о слуговувaнНJI мер -

господарства; . ... го і такелажного ycтaткyвaнНJI· 
3.2.27 ремонту (спеціаліЗОВаного) П1Д1ИМал&но , 
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3.2.28 заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини; 
3.2.29 надання СКJI8Дських та пов'язаних з ними послуг, у тому числі 

навантажувально-розвантажувальних· 

3.2.30 peвn?aцiї ВИРОб~еної та закуп;еної продукції через систему 
о загопвельних, ~орпвельних 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 надання рекламних послуг; маркетингової діяльності; копіювально

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

3.2.36 здійснеННJI контролю за використанням об'єктів благоустрою відповідно 
ДО їх функціонального призначення на засадах їх раціонального 
використання з урахуванням вимог правил благоустрою міста та інших 
в~ог,передбаченихзаконодавством 

3.2.37 виконання робіт по новому будівництву, капітальному та поточному 
ремонту, утр~анню та технічному обслуговуванlПО 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 погоджеННJI завдань на проектування об'єктів комунального 
господарства незалежно від іх відомчого підпорядкування, забезпечення 
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 ПРИЙНJlття участі у вибор~ місць для будівниц,?а нових Об'~В; . . 
03.2.42 участі у розгляді проектІВ генеральних ПЛаНІВ забудови МІста І видаЧІ 

погоджень; .. ... 
3.2.43 залучеННJI в Уcmplовлено~ порядку УСІХ ~ОЗМ1щен~ на терИТОрll 

Броварської міськоі ради mдпpиємс;..в до учаСТІ в роБОТІ по блm:оустрою 
міста і закріплених за ~ тер~:ор1И;. . ... 

3.2.44 виконaННJI робіт по СаНІтарн1И ОЧИСТЦІ вулиць МІСТа, експлуатaцu 
ВУЛИЦЬ, міських пам'ятників, скверів, парків, споруд і малих форм по 
благоустрою міста та іх поточ.ниЙ.ремонт; 

3.2.45 експлуатації ливньової каиaлtзацll; . . .. 
3.2.46 відкачувaННJI ВОДИ з підтоплених теРИТОРІИ; 
3.2.47 надання готельних послуг; 
3.2.48 виконання функції ритуальної служби, Haд~. ритуальних ~ослуг 

населеmпo, пов'язаних з похованням, експлуатацll1 утримання МІСЬКИХ 

кладовищ згідно чинного законодавства; 
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3.2.49 відпову бродичиХ тварин зп· 
3.2.50 

. . дно чинного законодавства; 
П1ДГОтовки МІста до проведеННJI свят· 

·3.2.51 ремонту об' єктів благоустрою; , 
3 2 52 експлу .... 

• • aTaЦlI П1дземних переходів та туалетів шляхопроводів· 
3.253 УТРИМВННJJ, відновлення та видалення зеле;их насаджень T~ дерев на 

об'єктах благоустрою міста; 
3.254 виготовnе~ня надмогильних споруд та предметів ритуальної 

налеЖНОСТІ; 

3.2.55 реклами оголошень по обміну квартир; 
3.2.56 надання п~слуг населенню та підприємствам по перевезенню вантажів 

та пасажИРІВ; 

3.2.57 виконання робіт по капітальноМу та поточному ремонту шляхів, 
ПlJUlXопроводів та зливних колодязів міста за рахунок місцевого 
бюджету, а також надання послуг на замовлення населеННJI та сторонніх 
підприємств; 

·3.2.58 Haдaн1UI послуг по паркуванню автомобілів та роботи пов'язані з 
паркув8ННJIМ; 

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 cтвopeННJI нормальних умов ДJIJI експлуатації танцювального 

майданчику та надання послуг з розважальних проrpам молоді; 
. 3.2.62 утримaННJI в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж 

бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, 

здійснеННJl 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 утриманвя і BiдтвopeННJI зелених насаджень на усій 

території міста, незалежно від іх відомчої належності та форм власності, 
видачі іх власникам приписів по усунеmпo виявлених недоліків в 
утриманні зелених насаджень; 

3.2.64 виконання робіт з обстежеННJI якісного та кількісного стану зелених 
насаджень, икі пiдляraють знесеmпо та підготовки документів по їх 

знесен:вю; 

3.2.65 видачі та закрИТfJI ордерів на проведеННJI робіт на території міста по 
знесеmпo зелених насаджень; 

3.2.66 квіткового оформлеИНJI об' єктів зеленого господарства в місті та 
щорічної міської виставки квітів; . 

3.2.67 надання платних транспортних послуг та послуг, пов'язаних з 
благоустроєм, озеленеНIIJIМ і квітковим оформлеННJIМ територій, 
інтер' єрів тощо; . 

3.2.68 виконання будівельних, монтажних, стоJIJIpНИХ роБІТ, робіт з 
ІаШЇтального та поточного ремонту об'єктів озеленення власними 
силами, а також виступати замовником на виконання вказаних робіт 

силами іmпиx оргавізацій; 
3.2.69 спадання та передачі регіональній екологічній інспекції актів про 

виявлеUВJI фактів самовільного знесеRНJI, ушкодження, захоплеНWI 

зелених насаджень громадянами, суб'єктами підприємницької 



ДЇJШьності міста для вжиття відповідних мір реагування згідно чинного 
законодавства Украіни; 

3.2.70 KOMepЦ~?i, тор?вenЬНОї, торгівельно-закупівельної, постачально
зБУТОВО1 ДІJ1J1ЬНОСТ1, 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 коитроmо за сплатою коштів відновлючої вартості за знесені зелені 
насадження; 

3.2. 72 і~іціювання перед міськоlO радОIО питань, щодо залучення коштів 
ПІДприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, 
ДJIJI 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 має право здійснювати інші види діяльності, які не 
суперечать діючому законодавству, та займатися окремими видами 

діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 

3.4 Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються 
підприємством при наявності відповідної ліцензії. 

4. УПРАВJlIННЯ 
4.1 УпрaвлiннJI Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту 

на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 
4.2 Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством 

безпосередньо або через уповноважений ним орган. 
4.3 УпрaвлiннJI Підприємством здійснlОЄ Генеральний директор. 
4.4 ПризначеННJI та звїnьнеННJI Генерального директора здійснюється 

згідно чинного законодавства. Міський голова укладає з Генеральним 

директором контракт. 

4.5 Генеральнйй директор Підприємства: 
4.5.1 самостійно визначає структуру mдприємства та затверджує штатний 

розпис; .. . 
-4.5.2 самостійно вирішує питання Д~HOCТ1 mДПР!l~ства~ . 
4.5.3 несе персональну відповідanЬ~IСТЬ за стан І Д1JlЛЬНІСТЬ ~ДПІ?ИЄМСТВ~ 

виконання фінансових ПЛаНІв, дотримання державНОІ ФІнанСОВ01 
дисципліни та норм охорони праці, ефективне використання та охорону 
майна, що закріплене за mдприємством; . 

4.5.4 діє без довіреності від імені ~иємс:тва,. представляє його інтереси в 
усіх підприємствах, установах І орган1ЗвцUlX, судах, господарських та 

адміністративних, третейських судах; 



-, -
4.5.5 видає. накази та. розпорпдження, ЩО Є б ' 

11 О ов язковими для виконання 

працІВниками Підприємства; 

4.5.6 РОЗПОРЯДЖається коштами і майном Підприємства відповідно до 
чинного 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 

ДШІ працівників Підприємства 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 Пр8ЦІо України; 

4.5.11 здійснює інші функціі 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 РішеНIUI 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 регуmoють трудові 

. відносини працівника з Підприємством . 
4.9 
4.9.1" 
4.9.2 

Трудовий колектив або уповноважений ним орган: 
розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 

визначає та затверджує перелік, порядок надання робітникам 

Підприємства соціальних пільг; . 
4.9.3 розглядає та затверджує колективний договір від імені адміністрації; 
4.9.4 бере участь у матеріальному та моральному стнмуmoванні праці, 

заохочує винахідницьКУ та раціоналізаторську діяльність; 
4.9.5 здійсmoє інші функції, відповідно до діючого законодавства. 
4.10 Право укладання колективного, договору від імені Підприємства 

надаєrься Генеральному директору. 

5. МАЙН0 ШДПРИЄМСТВА 
5.1 Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади 

міста Бровари і закріплюється за Підприємством на праві повного 

господарського віданвя. 
5.2 Підприємство володіє, користується та р?зпоряджається зазначеним 

майном у порядку та межах визначених Д1ІОЧИМ законодавством, а у 

випадках передбачених Статутом за ЗГОДОІО Власника. . 
5.3 Майно Підприємства становля-и:ь основні фонди та обо?.отві кошти, ~ 

також цінності, вартість яких ВІДображається в самОСТlИВому баланСІ 

Підприємства. 
5.4 Джерелами формування майва Підприємства є: 



5.4.1 майво, передане йому Власником. 
5.4.2 майно, прийняте Підnриємств~м в результаті приєднанНJI іншої 

ІОРИДИЧНОЇ особи; 

5.4.3 доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово-
господарськоїдUtnьносri; 

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

громадин; 

5.4.8 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.5 Статутний фонд Підприємства становить 37 360863,31 rpH. (ТРИДЦJIТЬ сім 

мільйонів триста шістдесят тисяч вісімсот шістдесят три rpивні 
31 копійка). 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 
6.1 Права Підприємства: 
6.1.1 самосriйно планувати свою діяnьність і визначати перспективу 

розвитку, виходячи з укладених договорів на виконанНJI робіт та послуг; 
6.1.1 самостійно здіЙСНІовати матеріально-технічне забезпечеННJI 

господарської ДЇJIЛьності, власного виробництва та капітального 
будівництва; 

6.1.3 розробnяти та затверджувати у встановленому порядку, в межах його 

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

6.1.4 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 користуванНJI належні йому (закріплені за 
ним ва праві повного господарського відання) будинки, споруди, 
устаткування та інші матеріальні Ц~HO~; 

6.1.6 створювати за згодою Власника В1ДПов1ДИО до чинного законодавства 
відособлені підрозділи з правом відкрипя поточного і розрахункового 
банківських рахунків і затверджувати ПоложенНJI про відповідні 

підрозділи; 
6.1.7 надавати безвідсоткові позики працівникам ДJIJI навчання з метою 

підвищеНВJI кваліфікації; 
6.1.8 визначати ДJUI своіх працівників додаткові відпустки та інші пШьги, які 

визначені діючим законодавством та колективним договором; 

6.1.9 укладати прямі і багатосторонні догово~и та угоди з ~ер~авними, 
громадськими, коопера~ними та ІНШИМИ органlЗац1JlМИ і 
підприємствами, а також з фІЗИЧНИМИ осо~ами; . 

6.1.10 одержувати всіма закоННИМИ засобами M~HO ДJIJI m~риємст~а, а також 
матеріали та вироби через оптову, комеРЦIИНУ, РОЗДРІбну торпвлю у 



· 

юридичних або фізичних осіб; 

б.l.ll з~стосов~~ти договірні ціни і розцінки з суб'єктами підприємницької 
ДUIЛЬНОСТІІ ГРОМ8ДSIнами. 

б.2 Обов'язки Підприємства: 
б.2.1' надании послуг з yrpимання будинків і споруд та прибудинкових 

територій; технічне обслуговування внугрішніх мереж, які розташовані 
у . закршлених за Підприємством у будинках і спорудах; благоустрій 
МІста Бровари; обслуговування автодоріг та тротуарів; забезпечення 
належного санітарного стану міста; 

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

6.2.3 здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного 
введення в діlО придбаного обладнання, оперативного матеріально
технічного постачання засобів виробництва; 

6.2.4 створення нормальних умов праці ДJIJI 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; 

б.2.6 забезпечения своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 
6.2.7 дотримання еколоriчного законодавства; 
6.2.8 проводити конкурси з метою підвищення ефективності обсnyговувания 

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

~законодавством; ., . . . 
6.3.2 за ІІІКОДУ запОДUIНy здоров ю та працездаТНОСТІ працІВНИКІВ; 

6.3.3 за забруднеНШl навколишнього середовища зriдно чинного 
законодавства. 

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДIЯJIЬШСТЬ 
ШдпРИ€МСТВА 

7.1 Узaгanьшоючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Підприємства є доходи (прибуток). . 

7.2 ЧИСТИЙ прибуток Підприємства, що визначається після покриття 
матеріальних та прирівияних до них витрат, сплати податків, зборів та 
інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, 
зарахувaНШl частки прибутку до місцевого бюджету, - залишається у 

РОЗПОРя.ФкеННЇ Підприємства. 
7.3 Джерелом формування фін~СОВ~ peCYPC~B Підприємства є прибуток, 

амортизаційні відрахування, ІНШІ кошти 1 надходження, ВКJIIOчаючи 

централізовані Капітanь~ вкладення. . 
'7.4 Взаємовідносини Підприємства з шшими підприємствами, 

установами, організац~ і ~ом8ДJIНами .У всіх сферах діяльності 
здійснюється ва підставІ В1ДПОВІДНИХ договорш. 



7.5 . 
7.6 

7.7 

7.8 
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~иємство реалізує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, 
JIЮ ~становтоються відповідно до чинного законодавства. 
Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, 

послуги) на території Украіни та інших держав у порядку 
передбаченому діючим законодавством. 
Підприємство за згодою Власника створює цільові фонди призначені 

ДЛJI покритrя витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок створення 
та розміри фондів визначаються Генеральним директором Підприємства 
у відповідності до чинного законодавства. 
Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 

чинним законодавством. 

8. ОБЛІК ТА ЗВІтmсть 
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 встановлює порядок ії захисту. 

9. при 11 И н ЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДІІРИЄМСТВА 
Припинення діяльності Підприємства може здійснюватися у формі 

ліквідаціі та реорганізації. 
Шквідація Підприємства проводиться: 

за рішенням Власника; 
за рішеННJIМ господарського суду; 

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

утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до 
чивиого законодавства. 

При реорганізації або Ліквідаціі .. Підпри~ства .В~іль~ваним 
працівникам гарантуються додержання ІХ прав та ІНТереСІВ ВІДП~ВІДНО до 

чивиого законодавства України про працю. 
У вИПадкУ визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація 

проводиться у порядку, передбаченому Законом Украіни ,Дро 
відновлеННJI платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом".. . u • 

Майно що залишилося тсля задоволення претеНЗІИ креДИТОРІВ та 

членів ~YДOBOГO колективу, викори~овується за ріШ~нням Власника. 
Підприємство вважається реорганІЗОВ 9 ОВаним з моменту 

ВИКJПOчеННJI його з Єдиного Держ ,,~ '\Pe~)I ·дприємств та 
Організацій Украіни. • 0'0 t ~ф ~ 

"'.., .~'lt а о ct_ і • -f ІІІ 
cDS 11· аа 

Виконуючий обов'язки міського голови - се ~ И . ., О",. 



ПОДАННЯ: 

Генеральний директор 

кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

, " 

О, 

" 

.І. КОВРнга 

, ' 

. 
" . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 11. Бровари, вуа. Кутузова, 2 тел. 5-02-26, факс 5-02-26 

~'!-Jе;:.~-:::-;}l1J ВІІКОНУІОЧОМУ обов 'ИЗКІІ 

<dlро ВllllесеllНЯ на РОЗГЛЯД ес 
Броварської міської ради пи анни 
щодо затвердження Статуту кп 
«Cnyжба замовника» в новій 
редакції в зв'язку з поповненням 
ттутного фонду» 

міського ГОЛОВІІ 

І ~.! ceKpeTaplO paдll 
f. (). Сапожку І.В. 

J Шанонний Irope Васильоанчу 
З метою приведення Статуту комунального підприємства Броварської міської 

ради Київської області "Служба замовника" у відповідність до чинного 
законодавств&, а саме ст. 57 Господарського Кодексу Украіни, керуючись 
~. 29 Закону Украіни" Про державну реєс'Ірацію юридичних та фізичних осіб -
ПІДприємців" та на підставі рішеННJI Броварської міської ради від 25.06.2009р. 
N!1164-64-05, «Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» та додатків 2,3,5,6» 
ПРОСИМО Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання про 
затвердженвя Статуту комунального підприємства Броварської міської ради " 
СлуЖба замовника" в новій редакції в зв'язку з поповнеННJIМ статутного фонду. на 
теперішній час с.;ма статутногО фонду кп "Служба замовника" складає 
37360 863,31 грн. 

3nOBarOlO 
r ' ~~раJlы�ІІйй ДІІректор 

Служба ,замовника" 

~IIJC.IC.M. GРIOШlIНіна 
1·4-01-21. 

П.І. КОВРІІга 
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