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Ковриги П.І. від 11.12.2009 Н!! 32-3324, щодо необхідності внесеИНJI змін до 
Статуту комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
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міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 5.5. Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради «Служба замоВИИКа», затвердженого рimеНИJIМ Броварської міської 
ради від 27.08.2009 К!! 1207-68-05 «Про затверджеИНJI нової редакції Статуту 
комунального підприємства Броварської міської ради «Служба замовника», 
затвердивши Статут в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рimеИНJI від 27.08.2009 Н!! 1207-68-05 
<<Про затверджеввя нової редакції ~Ta'lYl'Y комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської обласп «Служба замовника». 
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.1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 
Комунальне ПІДПРИємство Броварс ... .. Ки" .. б 

"Служба замОВНика" (' ЬКОІ МІСЬКОІ ради ІВСЬКОІ О ласті 
відповідності до далІ за текстом цього Статуту - Підприємство) у 

Підпр ЧИнного законодавства України. 
иємство заснова . 

громади міста Б ова H~ на .. КОМУН~ЬН.ІЙ власності територіальної 
міській раді (дW:: _ ;и КИІВСЬКОІ облаСТІ, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ Броварській 

... ласник) Та уповноваженому нею органу. 
Повне наименуванн пі 
Б .. . я дприємства: Комунальне підприємство 
роваРСЬКОI МІсько'l' ради К .. .. б . ... ИІВСЬКОІ О лаСТІ "Служба замовника". 

Скорочене наименування Підприємства: кп "Служба замовника". 
Юридична ~peca Підприємства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська 

область, УкраІна, 07400. 

· 2. ЮРИДИЧНИй СТАТУС ІПДІІРИЄМСТВА 
~п?иємство 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 У країни; 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'язанНJIМ перед партнерами по 
укладеним договорам, бюджетом та банками всім майном, пе 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 укл~ати 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 ЯЗaнНJIМИ держави, 

В чи іНШИХ юридичних осіб, а також держава, Власник чи інші 
ласиика .., б ' 

юридичні особи не несуть ВІДПОВIДальносп по зо ов язавням 

Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
3.1 пі иємство створено з метою:. . 

~ ... б печеиия належнОГО РІВНЯ та посп житлово-комунальних 
3.1.1 ОРГВИ1Зaцtl за ез . ""cr проживання· 

відпОВІДНИХ умов ,..,,_.. , . . 
послуг, створеиия сті і підвищення рівня благоустрою житлового 

3.1.2 забезпечеиия схороииО бcлyroв~анні Підприємства' 
Ф w знаходиться на 0.1 - , 
онду, якии ~au належнОГО санітарного стану прибудинкових 

3.1.3 КОНТРОJПO за забезпечеJUUU.... ' . ... міста Бровари в ЦІЛому, 
територій та теРИТОРll 



.. 3 .. 
3.1.4 кон~оJПO за до~иманWIМ мешквнЦJJМИ правил користуваиНJI житловими 

ПРИМ1ще~ ЗГІДНО чинного законодавства України; 
3.1.5 р?звитку !llдприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 

ДUШЬНОСТІ, не заборонених діючим законодавством; 
3.1.6 в~онанИJI. робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснеНИJI 

РІЗНИХ ВИДІВ виробничої та комерційної діяльності з метою отриманИJI 
прибутку; 

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

3.2 Предметом діяльності Підприємства є організація з: 
3.2.1 наданИJI житлових та комунальних послуг населеншо, підприємствам, 

установам та організаціям згідно чинного законодавства та відповідних 
рішень, ПРИЙИJIТИХ Броварською міською радою та їі виконавчим . 
КОМІтетом; 

3.2.2 нарахув8НИJI та збір платежів за утримання будинків та прибудинкових 
територій, комунальні та інші послуги Підприємства; 

3.2.3 наданИJI платних послуг населеншо по ремонту квартир, приміщень, 
сантехобладнання, електрообладнання та інших послуг, що не входять до 
тарифу по утриманшо житлового фонду; 

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

3.2.5 вибору будинків ДJIJI проведеНИJI капітального ремонту, оформлеИИJI та 
видання необхідних ДJIJI цього документів; 

3.2.6 функцій генерального замовника і підрядника; 
3.2.7 будівельно-монтажних робіт; 
3.2.8 проектних робіт; 
3.2.9 зведеиия несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд; 
3.2.10 робіт по улаштуванню внyrpішиіх інженерних мереж; 
3.2.11 робіт по захисту конструкцій, устаткування та ме~еж; 
3.2.12 виробництва, монтажу та налагодж~ншо теХНОЛОГІЧНОГО обладнання; 
3.2.13 організації обліку та збору ореНДНОl плати; ..... 
3.2.14 ручного та механізованого прибирання терИТОрІИ МІста; 
3.2.15 зеМJUIИИX робіт; 
3.2.16 столярвих робіт; 
3.2.17 арматурних робіт; 
3.2.18 ПРОЮІадания каналізаційних мереж; 
3.2.19 ПРОЮІадания мереж електропост~qання; . 
3.2.20 ПРОЮІадания вliY:t'іпmix савтеХНІЧНИХ мереж, 
3.2.21 штукатурних роБІТ; . 
3.2.22 теплоізотщїйних роБІТ; 
3.2.23 облицювальних робіт; 
3.2.24 малярних робіт; . 

крівельНИХ роБІТ; 
3.2.25 виковання по ктрообладнання систем вентишщії ліфтового 
3.2.26 обслуговування мереж еле 

господарства;. . ) підіймального і такелажного YCT8TКYВ8HВJI; 
3.2.27 ремонту (спеЦІалІЗОВаного 



3.2.28 заготівлі, переробки та . ~~ -
3 2 29 HaдDUYYn реалlзаЦl1 вторинної сировини' 

• • КQПA складських та ' ' 
навантажувально пов язаних з ними послуг, у тому числі 

. '" -розвантажувальних; 
3.2.30 ре8JIlзацll виробленої та за .. '" 

заготівельних' куnлеНОІ ПрОДУКЦІІ через систему 
3.2.31 виробництва ' ~OPnBe~ЬH~ органі~ацій та власну торгівельну мережу; 

реалlЗ8ЦІІ товаРІВ народного СПОЖИВ8ННJI' Haд8ННJI 
автотранСПОртних послуг насел' .. ' . . енню, ПІДПРИЄМСТВам І органlЗ8ЦlJIМ' 

3.2.32 peM~HТY та сеРВІСНОГо обслуговуванНJI всіх видів транспорту; , 
3.2.33 БУДІвництва та експлуа"'ац'" .... 

• 1, 11 автозаправних станЦІИ, aвTOCTOJIНOK, 
гаражів; 

3.2.34 заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.35 надання рекламних ~ослуг; маркетингової дiJIльності; копіювально

розмно~вальних роБІТ, розповсюдженНJI та реалізації поліграфічної 
ПРОДУКЦІІ та Haд8ННJI консультаційно-інформаційних і просвітницьких 
послуг; 

3.2.36 здійснення контролю за використанНJIМ об' єктів благоустрою 
відповідно до Їх функціонального призначеННJI на засадах іх 
раціонального використанНJI з ypaxyвaнНJIМ вимог правил благоустрою 
міста та інших вимог, передбачених законодавством 

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

мереж зовнішнього освітлеННJI та інших об'єктів благоустрою, які 
yrpимуються за рахунок міського бюджету; 

3.2.38 фінансування об'єктів благоустрою по будівництву, ремонту та 
експлуатації і здійснеННJI контроmo за якістю викон8ННJI робіт; 

3.2.39 погодження завдань на проектування об'єктів комунального 
господарства незалежно від іх відомчого підпорядкув8ННJI, забезпечеННJI 
ефективного використ~ ~іт~овкладень .підпри~ств та 
організацій, згідно ДОЛЬОВОI учаСТІ у каштальному БУДІВНИЦТВІ; .. 

3.2.40 узгодження в установленому поряд~ проеКТНО-КОШТОРИСНОI 

документації; '. 
3 2 41 уzrZUCl"П:И VIЖасті у виборі місць для будівництва нових об' ЄКТІВ; •• пр.rAZ&DA ." - . б .. . 
3.2.42 участі у розгляді проектів генеральних плашв за УДОВИ МІста 1 видаЧІ 

погоджень; ., '" 
3.2.43 залучення в установленому порЯД1СУ усІХ ~ОЗМ1Щбе~ Нба терИТОрll 

Б .. . 71"0'1' ради підприємств ДО учасТ1 в ро ОТІ по лагоустрою 
pOBapcLKOINDCLA 'й 

міста і закріплених за ними теРИТОРІ ;. . '" 
б' по санітарній очиСТЦІ вулиць МlСта, експлуатaцn 

3.2.44 викон~ ро lТ, . скверів парків, споруд і малих форм по 
ВVЛИЦЬ NDСЬ1СИХ пам ЯТНИЮВ, ' 

'.,,' , ... ремонт' 
благоустрою міста та їх поточ.нии... ' 

3.2.45 експлуатації JIИВньов?ї канал1З~~риторіЙ; 
3.2.46 відкачування води з пІДТоплених 
3.2.47 надання готельНИХ поСЛУГ; оо ,.mnrrби надання ритуальних послуг 

оо. итуальНО1 _ .. ." .__ , 
3.2.48 виконання ф~U Р з похованням, експлуатації і утримання міських 

населенню, ~OB язаних го законодавства; 
кладовищ зГ1ДНО чинно 



3.2.49 відлову броДJIЧИХ тва . -5 -
3.2.50 підготовки м· рин зпдно Чинного законодавства; 

Іста до ПРоведення свит. 
3.2.51 ремонту об' єктів благоустрою. ' 
3.2.52 експлуатації підземних ' . 
3.2.53 утриманWI, ві о переХОДІВ та туалетів, ПШJDCопроводів; 

об'єnах б дп влення та видалення зелених насаджень та дерев на 
лагоустрою міста. 

3.2.54 виготовленWI надмогиль~их 
належності; споруд та предметів ритуальної 

3.2.55 ремами оголошень по обміну квартир. 
3.2.56 HaдaнWI послуг населеННIО т· ' . . а ПІДПРИЄМСТВам по перевезенlПО вантажІв 

та пасажИРІВ; 

3.2.57 виконання ~Обіт ПО капітальному та поточному ремонту ІІШЯХів, 
1IIJUlX0ПРОВОДІВ та ЗЛИВНИХ колодязів міста за рахунок місцевого 
б~джету, а також надання послуг 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 спрИЯННJI 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 утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж 
бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користуваиия, 

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

території; 
3.2.63 контроJПO за станом утримання і відтворення зелених насаджень на усій 

території міста, незалежно від ~ відомчої належності та форм вла~н?сті, 
видачі їх власникам прИПИСІВ по усуненшо виявлених недолuaв в 

утриманні зелених насаджень;. .. 
3.2.64 виконання робіт з обстеження JIIQСНОГО T~ КІЛЬКІСНОГО стану .зеле~ 

насаджень, які підлягають знесеншо та шдготовки дoкyмeВТlВ по ІХ 

знесеmпo; б. ... . 
3.2.65 видачі та закриття ордерів на проведення ро lТ на терИТОрll МІста по 

знесеmпo зелених насаджень; 
б'єктів зеленого господарства в місті та 

3.2.66 квіткового оформлення о . . 
щорічної міської виставки КВІТІВ; , 

анспорТНИХ послуг та послуг, пов язаних з 
3.2.67 надання плаТНИХ тр і квітковим оформлеННJIМ територій, 

благоустроєм, озеленеНВЯМ 

інтер'єрів тощо;. ельНИХ монтажних, столярних робіт, робіт з 
3.2.68 виконання будlВ 'ремонту об'єктів озеленення власними 

· та поточного . 
капІТальногО замовНИКОМ на виконанв.и вказаних роБІТ 
силами а також виступати , . .~. 

силами іншИХ оргаюз~IИ, егіоНaJlЬНій екологічній інспекції актів про 
3.2.69 складання та передаЧІ р. го знесення ушкодження, захоплення 

виявлення фактів caмO~~~~и ,.v';'''тtТ~ пі.ппоиємницьКОЇ 



діяльності міста для ВЖИТr.. . 
законодавства УКРаіни; И ВІДПОВІДНИХ мір реагування згідно чинного 

3.2.70 комерційної, торгівельн·· . 
збутової діяль . 01: .. торп~ельно-закупівельної, постачально-

НОСТІ, ОПТОВОІ І РОЗДРІбної реалізації продукції власного і 
невласного виробництва коме ... ... . ..... .. , РЦ1ИН01 1 КОМ1СІИНОІ ТОРГІВЛІ, В т.ч. через 
мережу власних Та орендованих .. . 

магазИН1В торпвельних точок CКJI8Д1B 
баз тощо; " , 

3.2.71 контролю за сплатою коштів відновлючої вартості за знесені зелені 
насадженНJI; 

3.2. 72 і~ціювання перед міською радою питань, щодо залучення коштів 
шдприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, 
для озелененНJI 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 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

4.5 
4.5.1 

4.5.2 
4.5.3 

4.5.4 

суперечать діючому законодавству, та займатися окремими видами 

діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 

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

4. УПРАВJlIННЯ 
Управління Підприємством здійснюється відповідно до ЦЬОГО Статуту 

на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування ?-1'YДOBOГ~ колективу. 

Власник здійсmoє свої права по упр8ВЛ1ННЮ Підприємством 
безпосередньо або через уповноважений ним орган. 
у авлЇВНJI Підприємством здійсlПOЄ Генеральний директо~ ... 
П пр та звільнення Генерального директора ЗД1ИСlПOється 
. ризначеиня f:lуонодавства Міський голова укладає з Генеральним 

зпдно чинного ЗАА . 
директором контракт . 

.. директор Підприємства: 
Гене~~нии cтpvrrrvnv Підприємства та затверджує штатний 

caмoCTll[ВO визначає J-
6

JrJ 

розпис~.. . є питання діяльності Підприємства; 
самОСТІИНО вир1ШУ. . альність за стан і діяльність ІІідприємства, 
несе персональну в1ДПОВ1Д amв. дотримання державної фінансової 

ФінансовИХ пл , 
виконання ни праці ефективне використання та охорону 
дисципліни та норм охоро , 

. ене за Підприємством; 
майна, що закр1ПЛ. . імені Підприємства, представляє його інтереси в 
діє без довіренОСТІ вІд ах і організаціях, судах, господарських та 

. . иємствах, установ 
yc~ ~ третейських судах; 
aдмunстративНИХ, 



4.5.5 видає накази та розпо -7 -
працівниками Підприє.Рядження, що є обов'язковими ДЛJI виконamш 

&~{CTBa; 
4.5.6 РОЗПОРJIДжається кошт . .. 

чинного законодавства. ами 1 манном Підприємства відповідно до 
4.5.7 від імені Підприємства' 
4.5.8 відкриває в установах б:з'адає ДOГ~BOP~, >:,оди, видає довіреності; 

ку ПОТОЧНІ та ІНШІ рахунки· 
4.5.9 разом з ТРудовим колепи б ' 

для працівників П· вом а о уповноваженим ним органом визначає 
ІдПРИємства додаткові відпустки та інші пільги а 

також заохочує працівників та накладає стягненНJI згідно чинн~го 
законодавства; , 

4.5.10 призначає на посаду і звільнає пр· . пі . 
1& ацІВНИКІВ дприємства, ЗГІДНО з 

нормами Кодексу законів про працю Укр.. . 
1

..... .. аІНН, 
4 5 1 ЗДІИСВЮЄ ІНШІ Ф .... 

• • •• УНКЦl1 І повноваження, що надані Генеральному 
директору ВІДПОВІДНО до ЧИННОГО законодавства Украіни та ЦЬОГО 
CTaтyry. 

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

4.7 РішенВJI 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 громадини, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди), а також інmиx форм, що регуmoють трудові 
відносини працівника з Підприємством. 

4.9 Трудовий колектив або уповноважений ним орган: 
4.9.1 РОЗГJUIДає та вирішує питанНJI відносин у трудовому колективі; 
4.9.2 визначає та затверджує перелік, порядок Haд8ННJI робітникам 

Підприємства соціальних пільг; .. .... . . . .оо 
4.9.3 розглядає та затверджує колективнии ДОГОВІР ВІД ІМеН1 aдм1Н1CТP~II; . 
4.9.4 бере участь у матеріально~ тв: морально~ ~~Baннl працІ, 

заохочує винахідницьку та Р~lонал1За~орську ДlJlЛЬН1СТЬ, 

4 9 5 ..... ·НІШ· функції BЇДnOB1ДНO до дuoчого законодавства. •• ЗД1ИСВЮЄ І, . . . пі 
4.10 Право укладання колеІ<ТИВНОГО договору ВІД ІМеНІ дnриємства 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

надається Генеральному директору. 

5. МАЙН0 mДПРИЄМС.ТВА . .. 
комунальною влаСНІСТЮ теРИТОРlальНОI громади 

~айно mдпри~ства.є ється за Підприємством на праві повного 
МІста Бровари І закрlПJПO 

господарськогО відання. ється та розпоряджається зазначеним 
Підприємство володіє, КОРИСТУвизначених діючим законодавством, а у 

.... .anYV та межах 
манном у ПОр'Ч-'А'.1 ом за згодою Власника. 
випадках передбачених Статут ть основні фонди та оборотні кошти, а 
Майно mдприємс~а стаиоВJDI ідображається в самостійному балансі 

також цінності, ваРТІСТЬ яких в 
Підприємства. майна Підприємства є: 
Джерелами формування 



5.4.1 M~HO, передане йому Власником. 
5.4.2 маино, ПРИЙняте Підп ' 

юридичної Особи. РИЄМСТВОМ в результаті приєднавВJI іншої , 
5.4.3 ДОХОДИ, отримані від HaдaHНJI по . . .. 

господарської Д'crУ9 . слуг, а також ВІД ІВІПИХ ВИДІВ ФІНансово-

5.4.4 кредити банків; 
AlU1ЬНОСТI; 

5.4.5 капітальні BКJIaдeHНJI та інші до ... б 
6 б · таЦll з юджету· 

5.4. кошти з юджеТІВ усіх рівнів. ' 
5.4.7 благодійні внески пожертву' ван .. ... 

, НJI органlзацlИ, підприємств, установ і 
ГPOMaдJlH; 

5.4.8 інші джер~ла, не заборонені чинним законодавством України. 
5.5 ~та~нии фонд ~~приємства становить 41382 758,31 грн. (сорок один 

6.1 
6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

M~~OH триста ВІСІмдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят вісім гривень 31 
КОПІика). 

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 забезпечеиня 
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 асоціаціі, корпорації, концерни та 
інші об'єднання по галузевому, територіальному та іншим принципам, 

створювати спільні підприємства; 
mдприємство має право за згодою Власника відчужувати, надавати в 
оренду та безоплатне користування нал~жні йому (закрішІені за 
ним на праві повного госпо~а~ськог~ ВІДання) будинки, споруди, 
устаткування та інші матеріальНІ Ц~OC~I; 
створювати за згодою Власника ~1ДПов1ДНО до чинно~ законодавства 
. б . шдр. оЗД1· ли з правом вІДкрИТТЯ поточного І розрахушсового 

ВІДОСО леНІ п. .. 
банківських рахунків і затверджувати оложеНИJI про ВІДПОВIДИ1 

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

підвищення кваліфікації; . . . . . . 
.. працівників додаТКОВІ В1ДПУстки та ШІП1 ПІЛЬГИ, JIК1 

6.1.8 визначати для СВОІХ а колективним договором· . . чим законодавством т , 
визна чеш ДІЮ . . овні договори та угоди з державними, 

6.1.9 укладати прJIМ1 І багатоСТОР . гавізаціями і 
кооперативНИМИ та 1НПІИМИ ор 

громадськими, ф .... .nuтЖUD' особами· . такоЖ з ІЗп ~.IU'.uy.... , 

mдпpиємств~, а засобами майво ДJIJI Підприємства, а також 
6.1.10 одержувати вСІМа закоННИМИ ОВУ комерційну, роздрібну TopгiВJIIO у 

матеріали та вироби через оПТ , 



б.1.11 

б.2 
б.2.1 

б.2.2 

6.2.3 

б.2.4 

б.2.5 

б.2.6 

б.2.7 

б.2.8 

6.3 
б.3.1 

юридичних або фізИЧних осіб' , 
заСТОсовувати договірні" . 

. . . ЦІНИ І РОЗЦІНКИ З суб'єктами підприємницької 
Д1ЯЛЬносn І громадянами. 

Обов' ЯЗКИ ПіДПРиємства: 

надання .... пос~ з УТРимання будинків і споруд та прибудинкових 
теРИТОР1И; теХНІчне обслуговув .. . . . ання ВНУТРІШНІХ мереж JПQ розташованІ 
у . закр1плених за Підприємством у будинках і спор;дах' благоустрій 
МІста Бровари' обслуг . . ' .' Овування аВТОДОРІГ та тротуарІВ; забезпечення 
належного саНІтарного стану міста; 

за?езпеченНJI своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань 
ЗГ1ДНО з чинним законодавством' .... ' 
ЗД1исненНJI р?звитку ОСНОВНИХ фондів, забезпечення своєчасного 
введ~ння в ДІЮ придбаного обладнання, оперативного матеріально
теХН1ЧНОГО постачання засобів виробництва; 

створення нормальних умов праці ДJUI своїх працівників, забезпечення 

дотримання вимог законодавства України про працю, соціальне 

страхування, правил і норм охорони праці і техніки безпеки; 
здійснеНШІ заходів з вдосконалення організації оплати праці 
працівників з метою посилення іх матеріальної зацікавленості в 
результатах особистої праці і підсумках роботи Підприємства; 

забезпечення своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 

дотримання екологічного законодавства; 

проводити конкурси з метою підвищення ефективності ~бcnyгoвування 
житлового фонду. 
Підприємство несе відповідальність: 

за своіми зобов' язаннями у межах належного йому майна згідно з 
чиннИМ законодавством; 

б.3.2 за шкоду заподіяну здоров'ю та працездатності праців~; 
6.3.3 за забруднення навколишньоГО середовища зпдио чинного 

законодавства. 

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДIЯJIЬШСТЬ 
ШдпРИ€МСТВА . .. 

7.1 Узагальнюючим показником Фі(наиСОб вих)рез
ультаТ1В господаРСЬК01 

. . Підприємства є дохоДИ при уток. 
Д1JIJIЬHO:Т1 Підприємства, що визначається піcnя покриття 

7.2 Чистив прибуток . нmиx до них витрат, сплати податків, зборів та 
матеріальних та прИР1В Ж1'в до державного та місцевого бюджетів, 
· б в'язковИХ плате шших о о бvrтtV до місцевого бюджету, - залишається у 
зарахування часТКИ прИJ ."'.1 

. mдприємства. 
розпоряджеНН1 Фінансових pecypc~ Підприємства є прибуток, 

7.3 Джерелом Фор~ання інші кошти 1 надходжеИШІ, ВКJПQчаючи 
амортизаційні B1ДPaxyв~, ~cr 

• • альЮ вкладеппп. 
централізоваИ1 кaПlТ . ємства з іншими підприємствами, 

7.4 ВзаємовідносИНИ . ~~ громадяи8МИ У всіх сферах діяльності 
РгаВ1заЦіЯМИ 1 • 

установами, о. . ідповіДНИХ договорш. 
здійснюєrься ва тдстав1 в 



7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

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 

-.&U -

пі . Дприємство реалізує сво·· 
ЯК1 ~ставовmoються відпові ІнПОСЛУГИ (роботи) за цінами і тарифами, 
Підприємство само ... д о до чинного законодавства. 

) 
СТІИНО реаліз 

послуги на території у .. овує . свою продукцію (товари, 
передбаченому діючим краІНИ та ІНШИХ держав у порядку 
пі законодавством 

Дnриємство за згодою В . 
ДЛJI Покриття Витрат пов' ласника створює цільові фонди призначені 

. ,язаних з ЙОГО д. . п 
та РОЗМІРИ фондів визна 1JIЛЬНІСТЮ. oрЯДОК CTBOpeННJI 
у відповідності до чинн:аються Генеральним директором Підприємства 
А ф. го законодавства 
удит Інансової діяльності П· . 

ЧИННИМ законод Ідприємства здійснюється згідно з 
авством. 

. 8. ОБЛІК ТА ЗВІтmсть 
ШДПРИЄМСТВО здійс .. . нює оперативнии та бухгалтерський облік 

результаТІВ своєї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного 
законодавства. 

.Генерал~ниЙ . директор Підприємства визначає склад та обсяг 
ВІдомостеи, ЯКІ складають комерційну таємницю Підприємства, за 

згодою Власника встановлює порядок ії захисту. 

9. при 11 И НЕННЯ ДІЯЛЬНО сп ШДПРИЄМСТВА 

.П~ипи~енНJI діяль~ос:.~ Підприємства може здійснюватися у формі 
Л1КВlдацll та реоргаНlзацll. 

mквідація Підприємства проводиться: 

за рimеНЮІМ Власника; 

за ріmеНЮІМ господарського суду; 

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

утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

При реорганізації або ліквідації Підприємства вивільнюваним 
працівникам гарантуються додержання іх прав та інтересів відповідно 
до чинного законодавства Украіни про працю. 
у випадкУ визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація 

проводиться У порядку, передбаченому Законом Украіни ,,про 
платоспроможності боржника або визнання його 

Вихонуючий обов'язки міськогО голови - ее 
І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- генерanьий директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~~~.,&-_~П.І. Коврига 



БРОВАРСЬКА МІ СЬКА РАДА КИlвСЬКОі ОБЛАСТІ 

КО~АЛЬНЕ ПЩПРИЄМСТВО 
_ СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 
07403 м. Бровари, вул. Кутузова, 2 

<dIpo винесення на роз Л"'Л"~ 
Броварської міської ра и и 

щодо затвердження Ста 

«С~ба замовника» в новій 

редакції в зв'язку з поповненням 

статутного фонду» 

ТМ. 5-02-26, факс 5-02-26 

Виконуючому обов'язки 
міського ГОJlОВИ 

секретарlО ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре ВаСИJlЬОВИЧУ 

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 16.04.2009р. К!!1086-61-05, від 25.06.09р. К!!1164-64-05, від 27.08.09р. 
Н!!1206-68-05, від 15.09.09р. Н!!1270-71-05, від 15.10.09р. К!!1271-71-05, від 
15.10.09р. N!!127З-71-05, від 12.11.09р. .N'!!1282-7З-О5,щодо поповнеННJI 
Статутного фонду, просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради питання про затверджеНIDI Статуту комунального підприємства 
БР.оваgської міської ради !,служба _:aмOB~a':~ в новПі p~~ї В зв'JlЗКУ'з 
поповненням статутнОГО фонду. На тепеР1ПlНm-час-сума-статутного фонду 
І<П "Служба замовника" складає 41382758,31 грн. . 

3 повагою, 
ГенераJlЬНИЙ директоР 
~ " n.u. "Служба замовника 

ВИК. Р.В. Ярчевськи 
Т.4-01-21. 
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