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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

п

.

.

ро внесення ЗМІН до Статуту комунального

підприсмства Броварської MiclJKOЇ ради
«Служба замовника», затвердженого рішенням
Броварської міської ради від 17.12.2009 N!! 1342-76-05
Розглянувши

подання

генерального директора КП "Служба замовника"

Смалько А.П. від 20.07..2010 N!! 32-1613, щодо необхідност.і внесення змін до
Cтaтyry комунального підприємства Броварської місыоїї ради Київської області
«Служба замовника», затвердженого рішенням Броварської міської ради від

29 Закону України «Про державну
реєстраціІО ІОридичних та фізичних осіб-підприсмців», керуlOЧИСЬ п. 30 ст. 26

17.12.2009

Закону

Н91342-76-05, на підставі ст.

України

«Про

місцеве

самоврядування

в

Україні»,

врахОВУІОчи

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації,
міська рада
ВИРІШИЛА:

Внести зміни до п. 5.5. Статуту комунального підприємства Броварської
міської ради «Служба замовника», затвердженого рішенням Броварської міської
ради від 17.12.2009 Х91342-76-05 «Про затвердження нової редакції Статуту
КОМунального підприємства Броварської міської ради «Служба замовника»,

1:

затвердивши СтаТут в новій редакції, що додасться.

.

2.

.

Визнати таким, що втратило чинність рішення від 17.12.2009 ~!!1342-76-05

«про затвердження

в

новій

редакції Статуту Комунального ПlДПРИЄМСТВIІ

Броварської міської ради Київської області «Служба замОВНИКа», затвердженого

РllUен~я'м Броварської міської ради від 27.08.2009 N!!1207-68-05.

І.В. Сапожко

~:Gровари

.
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1.1

.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛО)JСЕННЯ
Комунальне підприсмство Броварської міської ради Київської області
,,~ЛУ)J(?а зам.овника" (далі за текстом цього Статуту - Підприсмство) у
B1Д~OB1ДHOCTl до чинного законодавства України.

1.2

П1ДПРИЄ~СТВО засноване на КОМУllальній власності територіальної
~ом~и Ml~Ta Б~овари Київської області, підпорядковується Броварській
М1СЬJ(lИ раДІ (даЛІ - ВлаСIІИК) та уповноважеllОМУ lІею оргаllУ.

1.3

Повне
найменування Підприсмства:
Комунальне підприсмство
Броварської MiCbl(OЇ ради Київської області "Служба замовника".
Скорочене найменування Підприсмства: КП "Служба замовника".
ІОридична адреса Підприсмства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська
область, Україна, 07400.

1.4
1.5

2.1

2. IОРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство є юридичною особою, мас самостійний баланс, поточний

2.2

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

2.3

Підприємство у своїй діяльності керується законами У країни, У казами
Президента

Міністрів
рішеннями

України,

України;

постановами

та

нормативними

Броварськрї

міської

розпорядженнями

актами

ради,

11

Кабінету

міністерств,

відомств;

виконавчого

комітету,

уповноваженого Власником органу, а також цим Статутом.

2.4

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та

самостійності, відповідас 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.

2.5

Підприємство має відокремлене майно на праві повного господарського

відання вправі від свого імені укладати договори та угоди, набувати

майнов~х та немайнових особистих прав; нести обов'язки, бути

позива~ем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та

третейському судах.

2.6

. ,

ПідприєМство не несе відповідалЬНОСТІ за зобов язаннями дер~ави~
Власника чи інших JОРИДИЧНИХ осіб, а також держава, Власник чи ІНШІ
ІОРИДИЧНl. осо би не' несуть відповідальності по зобов'язанням

Підприємства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНО~ТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство створено з метОІО:
.
'.

3.1
3.1.1 організації забезпеченНJ1 належноГО рівня Та ЯКОСТІ ~итл~во-комунальних
.
відних умов для проживання,
послуг, створення ВІДПО ., .
івня блаГОУСТРОIО житлового
3.1.2 забезпечення СХОРОННОСТІ 1 ПІдвищення ~ .
.
...
а обслуговуванН1 Підприємства,
Ф
3 1 3 ORДy, якии знаходиться Н
жвого санітарного стану прибудинкових

'. контроJПO за забезпеченням нале
.
.
. територій' та території міста Бровари в ЦІЛому,

.

.
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З.l.4 КОНТРОЛІО за дотриманням мешканцями правил користування житловими

приміщеннями згідно чинного законодавства України;

.
З.l.5 розвитку Підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів
. діяльності, не заборонених діlOЧИМ законодавством;
З.l.6 виконаНІІЯ. робіт, ІІадаНІІЯ послуг та реалізації продукції, здійснення
різних видів виробничої та комерціЙIІОЇ діJlльності з метоlO отримаННJI
прибутку;

З.l.7 виконання робіт, пов'Jlзаних з управлінням житловим та нежитловим
фондом, переданим в установленому ПОРJlдКУ на праві повного
господарського відаІІ ня.

З.2

Предметом діяльності Лідприсмства с організація з:

З.2.1 надання житлових та комунальних послуг населеннlО, підприємствам,

установам та організаціJlМ згідно чинного законодавства та відповідних
рішень, прийнятих БроваРСЬКОIО
міськоlO радОІО та ії виконавчим.
.
комітетом;

З.2.2 нарахування та збір платежів за утримання будинків та прибудинкових
територій, комунальні та інші послуги Підприсмства;

З.2:3 надання платних послуг населенню по ремонту' квартир, приміщень,
сантехобладнан~я, електрообладнання та інших послуг, що не входять до

.

тарифу по утриманню житлового фонду;

.

З.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 фун~ій генерального замовника і підрядника;
3.2.7 будівельно-монтажни~ робіт;
3.2.8 проектних робіт;.
. ..
.
3.2.9 зведення несучих та огороджувальних КОНСТРУКЦІИ БУДІвель та споруд;
3.2.10 робіт по улаштуванНІ0 внутрішніх інженерних мереж;
3.2.11 робіт по захисту конструкцій, устаткування та мер.еж;
3.2:12 виробництва, монтажу та налагодженнlО теХНОЛОГI'Ч~ОГО обладнання; .
3.2.1З організації обл~ку та збору орендної плати;
.... .
'3.2;14 руЧного та механізованого прибирання теРИТОРІИ 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 мереж електропост~чання;
.
3.2.20 прокладання внутріщніх сантехНІЧНИХ м~реж,
3.2.21 штукатурних робіт;
.
3.2.22 теплоізоляційних робіт;
3.2.23 облицювальних робіт;
3.2.24 малярних робіт;
.
3.2.25 виконання по~івельних роб1Т; бл нання систем вентиляціі ліфтового
.3.2.26 обслуговуванЩl мереж електрОО ад
.
господарства;
.'
. ...
ьного і такелажного устаткування;
3
.2.27 ремонту (спеціалізованого) ПІДІИМал
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3.2.28 заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини;
3.2.29 надання ,складських та пов'язаних з ними послуг, у тому числі
навантажувально-розвантажувалыих;;

,3.2.30 реал~зації

ВИРОQ~еIlОЇ

та

заl'упленої

продукції

через

систему

заГОТІвельних, ТОРГІВельних організацій та влаСIlУ торгівельну мережу;

3.2.31 виробництва і реалізації товарів народного споживання; надання
автотранспортних послуг lІасеЛСlІlІІО, підприсмствам і організаціям;

3.2.32 ремонту та сервіСIІОГО оБСJ1уговуваllНЯ IJcix видів транспорту;
3.2.33 будівництва та експлуатації автозаправних станцій, автостоянок,
гаражів;

3.2.34 заправки паливо-мастилыlмии матеріалами автотранспортних засобів;
3.2.35 надання рекламних послуг; маркетингової діяльності; копіювально~
розмножувальних робіт, РОЗПОВСlоджеllНЯ та реалізації поліграфічної
продукції та надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких
послуг;

3.2.36

здійснення

контролю

відповідно

ДО

їх

за

використанням

функціонального

об' єктів

призначення

на

благоустрою

засадах

їх

раціонального використання з урахуванням вимог правил благоустрOlО
міста та інших вимог, передбачених законодавством

3.2.37

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

мереж зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрOlО, які
утримуються за рахунок міського бюджету;

3.2.38

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

та

3.2.39 погодження

завдань
на
проектування
об' єктів комунального
господарства незалежно від їх BiДOM~OГO підпорядкуван~, забезпечення
ефективного

використання

каПlТ~ОВКJIадень

.ПlДПРИ~СТВ

організацій, згідно дольової участі у каПІТальному БУДІВНИЦТВІ;

3.2.40

УЗFодження

в

установленому

порядку

. та
..

проеКТНО-КОШТОРИСНОI

документації;

"

.

3.2.41 прийняття участі у виборі місць для будівниц~ва нових об Є~IB;.
.
·
.
проектів
генеральних
плаНІВ
забудови
МІста
І
видаЧІ
3••
2 42 учаСТІ у РОЗГЛЯДІ'
погоджень;
..
...
3.2.43 залучення JJ установленому порядку УСІХ ~ОЗМlщен~х на терИТОрll
'
. . . . . ади підприємств до учаСТІ в роБОТІ по благоустрOlО
БроваРСЬКОI
МІСЬКОІ Р
. ... '
'
міста і закріплених за ними теРИТОРІИ,
.
...
3 ., 44
б·
о санітарній очистці вулиць МІста, експnyатацll
810.
виконання ро ІТ п
..
.
ф
м п
.
'ятниКЇв сквеРІВ, паРКІВ, споруд І малих ор
о
вулиць, МІСЬКИХ пам
,
.
.. оточний
.
благоустрOlО МІста та Іх п
. ...ремонт;
3.2.45 експлуатації ЛИВІіЬОВОЇ каналlзаЦll;
... о
3.2.46 відкачування води з підтоплених теРИТОРІИ,
,3.2.47 надання готельн~ ПОСJIYГ;
би надання ритуальних послуг.
3.2.48 виконання функції ритуалЬНОІ служек~плуатації і утримання міських
населенню, пов'язаних з QОХОВанням , о
.0

,

о

кnадОВИЩ ЗГІДНО чинного
'

законодавства,

'
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3.2.49
3.2.50
3.2.51
3.2.52
3.2.53

~ідлову бро~qliх.твар'ИН згідно чинного законодавства;

ПlДГОТОВIСИ МІста ДО проведення свят.

ремонту об' єктів блаГОУСТРОIО;
,
експлуатації ~ідзеМIІ"'Х переходів та туалетів, шляхопроводів;
утрима1lНЯ, ВІдновлення та видалсння зслсних насаджень та дерев на
об'єктах благоустроlO міста;

3.2.54 виготовлеНІІЯ

надмогилыІхx

належності;

споруд

та

предметів

ритуальної

3.2.55 реклами оголошень по обміну квартир;
3.2.56 надання п?слуг lІасеllеШIІО та підприсмствам по перевезенНlО вантажів
та пасажИрІВ;

3.2.57 виконання ~обіт по капітальному та поточному ремонту шля"ів,
ШЛЯХОПРОВОДІВ

та

зливних

колодязів

міста

за

рахунок

місцевого

бlоджету, а також наД~IІI1Я послуг на замовлення населення та сторонніх
підприємств;

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

3.2.59
3.2.60
3.2.61

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

міського

парку

сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті;
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
бульв~рів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування,

здійснення всього комплексу робіт по озеленеННIО, догляду за зелени,ми

насадженнями та їх охорони і захисту на закріпленій за підприємством

. ' території;
3.2.63 контролю за станом уТримання і відтворення зелених насаджень на усій,
територіі міста, незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
видачі іх власникам приписів по усуненнlО виявлених недоліків в
утриманні зелених насаджень;

3.2.64 виконання р'обіт з обстеження якісного T~ кількісного стану '. зелен~ ,
насаджень, які підлягаlОТЬ знесенНІО та Пlдготовки докумеНТІВ по ІХ

.

знесенню;

... .

3.2.65 видачі та закриття ордерів на проведення роБІТ на теРИТОРll МІста по
знесенню зелених насаджень;

3.2.66 квіткового оформлення об' єктів зеленого господарства в місті та
, щорічної міської виставки квітів;
.
'
.
3.2.67 надання 'платних транспортних послуг та ПОGЛУГ, пов'язаних ...з
.
. вим оформленням теРИТОРІИ,
благоустроєм, 'озеле~енням І КВІТКО
інтер'єрів тощо;

3.2.68 виконання

.
б·
будівельних, 140НТажних, сто~ярних робіт, ро lТ з
, ремонту об'єКТІВ озеленення власними

капітального та .поточного

Силами" а також виступати замовн~к

3 2 СИлами інwИ?' організа~ій; . нальній
• .69 Складання та передач! реГІ0

-

Виявлення

Ф аКТІВ
.

вам

овільнОГО

ом на виконання вказаних робіт

екологічній інспекції ~iB про'

СІ ушкодження захоплення
'
б'єктами підприємницької
'

знесенн~,

зелених насаджень громадянами, су
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діяльності міста для вжипя відповіДIllІХ мір реагування згідно чинного
законодавст~а України;

3.2.70 KoMepцi.~H?Ї,

тор~івельної,

торгівелыl-закупівельної,'

постачально

зБУТОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ, оптової і роздрібllОЇ реалізації продукції власного і
невласного виробництва, комерційної і комісіЙIІОЇ торгівлі, в т.ч. через
мережу власних та орендованих магазинів, торгівельних точок, складів,
баз тощо;

3.2.71

КОНТРОЛЮ за сплатою коштів відновлJOЧОЇ BapTQcTi за зн.есені зел~ні
насадження;

3.2.72 ініціювання перед мі.СЬКОІО радОІО питаllЬ, щодо залучеНІІЯ коштів
підприємств, організацій та іlJвесторів, незалежно від форм власності,
для озеленення території міста;

3.2.73

проведення
заходів
щодо
підвищення
рівня
рентабельності,
ефективності використання основних і оБОРОТIІИХ 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 займати~я окремими вид~ми
діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами.

3.4.

Види

діяльності,

що

ліцензуваННIО,

здіЙСНIОIОТЬСЯ

підприємством при наЯвності відповідної ліцензії.

4.

4.1

підлягmоть

УПРАВЛІННЯ

У правління Підприємством здіЙСНJОЄТЬСЯ відповідно до цього Статуту
на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання

комунального майна і принципів самоврядування ~pYДOBOГ? колективу.

4.2
4.3
4.4

Власник здійснює свої права по. упра8ЛIННlО . Підприємством
безпосередньо або через уповноважений ним орган.
Управління Підприємством здіЙСНIОЄ Генеральний директо~...
Призначення та звільнення Генерального директора ЗДІИСШОЄТЬСЯ

онодавства Міський голова укладає з Генеральним
.
.

.

ЗГІДНО чинного зак·

директором І(ОНТРакт.

4.5
4.5.1

Генеральний ·директор шдприємства:

. '"
самОСТІИНО

визн

..

ач'ає с·труктуру Підприємства та затверджує штатнии

розпис;
. . . Підприємства'
4.5.2 самостійно вирішує питання ДІЯЛЬНОСТІ
. . ':
П'
.
.
&Льність за стан І ДІЯЛЬНІСТЬ
Ідприємства,
4.5.3 несе персональну ВІДПОВІД.
ННЯ державної фінансової

виконан~ .Ф Інансо
.

вих

плаНІВ

ДИСЦИПЛІНИ та норм охорони п

..

.

дотрима

p~цi ефективне використаННЯ 'Та охорону

,

.

е за ПідприємствоМ,.

.

маина, що закрlПЛ~Н..
. . П иємства, представляє його інтереси в
4.5.4 діє без довіреНОСТІ ВІд ІмеНІ rn~ р нізаціях судах, господарських та
усіх підприємствах, установах І орга
,
.
~
ах.
адміністративних, третеиських суд ,

.
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4.5.5 вида~ lІаl(83И та РозпоряджеНIІЯ, що с обов'язковими для виконання
праЦІвниками Підприємства;

4.5.6

розпоряджається

коштами

і

майном

Підприсмства

відповідно

до

чинного заl(онодавства;

4.5.7 B~Д імені Підприємства укладас договори, угоди,1 видас довіреності;
4.5;8 ВІДI(риває в установах банку поточні та інші рахунки;
.
4.5.9 разом з трудовим колеlcrивом або уповноваженим ним органом визначас
для працівників Підприсмства додаткові відпустки та інші пільги, а
таl(ОЖ заохочус працівників та накладас стягнення, згідно чинного
законодавства;

4.5.10

призначає ІІа посаду і звілыlJсc працівників Підприємства, згідно з
нормами Кодексу законів про працlO України;

4.5.11

здійсн1ОЄ інші функції і повноваження, що надані Генеральному
директору відповідно до чинного законодавства У країни та цього
Статуту.

Генеральний директор Підприємства підзвітний та підпорядкований

4.6

Власнику або уповноваженому ним органу.
Рішення

4.7.

з

соціалыl-економічнихх

питань,

які

відносяться

до

діяльності Підприємства, розробляються та приймаються Генеральн.им

директором за учас~о трудового колективу або уповноваженого ним
органу.

Трудовий колекТив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю.

4.8

праце1О беруть участь у його діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові
відносини працівника з Підприсмством.

4.9
4.9.1
4.9.2

' .

розглядає та вирішує питання ВІДНОСИН У трудовому колеlCl'ИВI;

визначає

та

Підприємства

4.9.3
4.9.4

.

Трудовий колектив або уповноважений ним орган:

затверджує

перелік,

соціальних пільг;

порядок

надання

робітникам

.оо

..... .

розглядає та затверджує колективний ДОГОВІР ВІД ІмеНІ aдMIНlCТP~l1;

.

бере участь у матеріально~у T~ морально~у CT~МY~OBaHHI .праЦІ,

заохочує винахідницьку та раЦ10наЛ1за~орську ДІЯЛЬНІСТЬ,

. .
.
.
4.9.5 здійсн1ОЄ інші функції, відповідно до ДJJОЧОГО зак~но!,авс:ва..
Право укладання ~олективного договору ВІД ІмеНІ Підприємства
.4.10
надається Генеральному директору.

5. МАЙНО ПІДПРИ€МС.ТВА

5.1

.

Бровари
др.І

за

КРІ·ПЛІОЄТЬСЯ за ПІДприємством на праВІ.
повного
.

господарського відання.
Пі..дприємство ВОЛОДІ.є,

користується та ро

маином у ПОРЯДІС}' та межах визнач
С а

5.з.

зпоряджаєть~я зазначеним

ених діl0ЧИМ законодавством, а У

ом за згодою Власника.

випадках передбачених т тут
. фонди та оборотні кошти а
...
новлять ОСНОВНІ
'
МанН0 ПІдприємст~а ста
. бражається в самостійному балансі
також цінності, варТІСТЬ яких ВІДО

.5.4

..

Майно Пі п иємства є комунальноlO ~aCН1CTIO теРИТОРlалЬН~1 громади
МІста

5.2

.

mдприємства.
__. п иємства є:
Д>~ерелами формуван~я манна ПІД Р

.,

.

.
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5.4.,1 майно, передане йому Власником'
5.4.2 майно, прийняте Підприємство'...
ІУІ
ІОРИДИЧНОЇ'особи;

В

'

результаТІ

присднання

І' ншо'l'

,5.4~3 доходи, отри~а~і від надання послуг, а також від інших видів фінансовогосподаРСЬКОІ дIялыІсті;;

5.4.4 кредити банків;
5.4.5 капітальні вклаД~IІIІЯ, та інші дотації з бlоджету;
5.4.6 кошти з БІоджеТIВ УСІХ рівнів;
5.4.7 благодійні ВJJески, пожертвування ОРl'анізацій, підприємств, установ і
громадян;

5.4.8 інші джерела, не заборонені ЧИННИМ законодавством України.
5.5 Статутний .фонд П~д~рисмства становить 190 млн. грн. та формується
протягом ДІЯЛЬНОСТІ ПІдприємства.

6.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1

Права Підприємства:

б.l.l

самостійно

планувати

свою

діяльність

і

визначати

перспективу

розвитку, виходячи з уКладених договорів на виконання робіт та послуг;

6.1.2

самостійно

здіЙСНJOвати

господарської

діяльності,

матеріально-технічне
власного

виробництва

забезпечення'
та

капітального

будівництва;
б.l.3

розробляти та затверджувати у встановленому порядку, в межах його

повноважень,

нормативно-правові

акти

щодо

сфс;ри

житлово

комунального господарства;

6.1.4

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

б.l.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,

б.l.6

устаткування та інші м'атеріальні цінності;
створювати за ЗГОДОІО Власника ~ідповідно до чинно~о законодавства'
відособлені підрозділи з правом ВІДКРИТТЯ поточного І розрах!нко~ог~

банківських

б.l.7
б.l.8

б.l.9
б 110

, ':

рахунків і затверджувати Положення про ВІДПОВІД~І

підрозділи;

надавати безвіДСОТІсові позики працівникам для навч~ня з метОІО

підвищення кваліфікації;
'. .
'. . .
.
визначати для своїх працівників додаТКОВІ ВІДПУСТКИ та ІНШІ ПШЬГИ, ЯКІ
визначені діючим законодавством та колективНИМ ДОГОВОРОМ;

укладати прямі і багатосторонні ДОГОВО~И та угоди З ~ер~IЩНИМИ~
громадськими,
кооперативними
та
ІНШИМ~
оргаНlзаЦI.ЯМИ, 1

підприємствами, а також з фізичнИМИ осо~ами;
..

.

ми засобами манН0 для Підприємства, а також

од~ржувати BClМa законИИ
ійиу роздрібну торгіВЛІО у
матеріали та вироби через оптову, комерц,
.
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IОридичних або фізичних осіб;

'6.1.11 з~стосову~~ти договіріІі ціни і розцінки з суб'сктами підприємницької
ДІЯЛЬНОСТІ І громадянами.

6.2
6.2.1

Обов' ЯЗJСИ Підприсмства:
надання... ПОСJJУ: з утримання будинків і споруд та прибудинкових

теРИТО~IИ; Т~ХНlчне 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;

6.2.2 забезпечення своечасної сплати податків, зборів та інших відрахувань
згідно з чинним заК01l0давством;

6.2.3 здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного
6.2.4

введення в дію придбаного обладнаН1ІЯ, оперативного матеріально
технічного ПОС!fачання засобів виробництва;
створення нормальних умов праці для своїх працівників, забезпечення
дотримання

вимог

законодавства

У країни

про

працJO,

соціальне

страхування, правил і норм охорони праці і техніки безпеки;

6.2.5

здійснення

заходів

працівників

з

з

метоJO

вдосконалення
посилення

їх

організації

матеріальної

оплати

праці

зацікавленості

в

результатах особистої праці і підсумках роботи Підприємства;

6.2.6
6.2.7
6.2.8

забезпечення своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;
дотримання екологічного законодавства;

проводити конкурси з метоlO підвищення ефективності обслуговування
житлового фонду.

6.3,
6.3.1

Підприємство несе відповідальність:
. '
за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна ЗГІДно з
чинним законодавством;

6.3.2 за ~KOДY заподіяну здоров'lО та працездатності працівни~ів;
6.3.3 за забруднення навколишнього середовища ЗГІДно

чинного

законодавства.

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
.
'
ШДПРИЄМСТВА
.,'
..
7.1
УзагалЬНlОlОЧИМ показником фінансових результаТІВ господаРСЬКОІ
діяльності Підприємства є доходи (прибуток).
.
'
..
б
Підприємства
що
визначається
ПІCJJJI
покри,n"я
7.2
ЧИстии при УТОК'
. б .
.
'ВНJlних ДО них витрат, сплати податКІВ, з QPIB та
матеРІальних та прИРІ
.
б
.
.ІНШИХ. о б'
.
латеЖІ' в до державного та МІсцевого 10джетlВ,
ОВ язкових п
.
,
до місцевого бlоджету, - залишається У .
бутку
зарахування частки при

'7.з'

. П'

ємства

розпоряджеННІ, ІДПРИ'
ів Підприємства є прибуток
'
Ф
уваніШ фінансових ресурс
,
ДЖ
ерело~ . op~
'нші кошти і надходження, ВКЛIОЧаючи'
амортизацlИНI ВІдрахування,. І

централізовані Ісапітальні вкладення.

7.4

.
Взаємовідносин~ Підприємства. з ІНШИ~И
, ,
. ' громадянами у ВСІХ
установами організацІЯМИ І
.
здіЙСНIОЄТЬ~Й на підставі відповідних договорlВ.

підприємствами,

сферах діяльності
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1.5

~ідприємство peani~yc свої ПОСЛУГИ (роботи) за цінами і тарифами,
ЯКІ встаllОВЛІОІОТЬСЯ ВІДповідно до 111111І101"0 законодавства.

1.6

Підприємство

послуги)

на

самостійно

території

реanіЗ08УС

України

та

СВОІО

продукціlО

інших

держав

(товари,

у

порядку

передбаченому діючим законодавством.

1.1

Підприємство за згодою Власника створюс цільові фонди призначен\
ДЛЯ покритгя витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок створення

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

1.8

Аудит фінансової діяльності Підприсмства здійснюється згідно з
чинним законодавством.

8.

8.1

Підприємство

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

здійснює

оперативний

та

бухгалтерський

облік

результатів своєї діяльності, веде фінансову звіТІІість згідно ЧИНІІОГО
законодавства.

8.2

Генеральний

директор

Підприсмства

визначає

склад

та

обсяг

відомостей, які складають комерційну тасмницю Підприємства, за
згодою Власника встановnюс порядок ії захисту.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Припинення діяльності Підприємства може здійснюватися у формі

9.

9.1 .

ліквідації та реорганізації.

9.2
9.2:1
9.2.2
9.2.3
9.3

Ліквідація Підприємства проводиться:

за рішенням Власника;
за рішенням господарського суду;

на інших підставах, передбачених законодавством.

Ліквідація Підприсмства здіЙСНIОСТЬСЯ ліквідаціЙНОJО K?MICI~IO, яка
утворюЄться Власником. Порядок ліквідації здійснюється ВІДП~ВІДНО до
чинного законодавства.

9.4

При

реорганізації

.
працІВНИКам
9.S

гар

, .

або

ліквідації .Підприємс~ва. В~В1Л~НIОВ~ИМ

анту'ються додержання іх прав та ІнтереСІВ ВІДПОВІДНО

до чинного заlсонодавства у країни про праЦlО.
У ВИПадку визнання Підприємства банкрутом,
проводиться

у

aнK~YTOM.

,

порядку

передбаченому
. б

,

відновлення плаТОСПРОМОЖНОСТІ
б
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9.7
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. Сапожко '

ПОДАННЯ:

- гeJlepanЬHЇf директор
КП "Служба замовника

-r=.~~~- A.lI. Сма.1ЬКО

"

ПОГОДЖЕНО:

- заступник міського голови
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БРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАДА Iсиівсыоіi ОБЛАСТІ
оо

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
'''СЛУ)JСБА ЗАМОВНИІСА "

_

07403аl.'БроваРII, вул. ІСУТУЗОВll,

2

ТШІ. 5-02-26, фПIСС 5-02-26

BIIKOIIYIO'lOМY обов 'ЯЗКІІ
місыогоo ГОЛОВІІ
сскрстарlО раДl1

Сапожку І.В.

«Про ~че1до порядку денного

Сесії Броварської міської ради питання

ЩОДО затвердження Статуту КП «Служба
замОВНИКа» в новій редакції в зв'язку з
по~овненням статутного фонду»
,

о

ШаllОВllІlП Ігоре БаСllЛЬОВllЧУ

.

з метою приведення Статуту комунального підприємства Броварської

МІСЬКОЇ ради Київської області "Служба замовника" у відповідність до
ЧИННого законодавства, а саме ст. 57 Господарського Кодексу Украіни,

керуючись ст.

29

Закону України "Про державну реєстраціІО ІОридичнИх та

фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішення Броварської міської ради
Bi~ lЗ.О5.2010р.
N!!1519-8З-О5 та від 20.05.2010р. Н!!1546-84-05 щодо
поповнення статутного фонду кп "Служба замовника", просимо Вас
ВКJlІОЧИТИ до порядку денного чергової сесії Броварської міськоі ради
п~тання про затвердження Статуту .комунального піДПРИЄМСТВ,а Броварської
МІСЬкої ради " Служба замовника" в новій редакції в зв'язку ;J поповненням

C~ТYТHOГo фонду. На теперішній час сума статутного фонду кп "Служба
3!!М ОВ НИІ,Са" СІсладає 42 751 206,31 грн.
'

3 nовагоіо,
'
ГеllераЛЬІІІІЇІ Allpelaop
~П "Служба З8МОВIIIIК8"
ВІІІ
РВ
о
о о • • ЯрчеDСЬКIlП
Т·4-0І-2І.
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