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1. зАгАльш положЕння

КОМУНАJIЬНЕ ПIДПРИеМСТВО кСЛАВУТА_сЕрвIсD СлАвутськоi мIсъкоi
РАДИ (да.пi - пiдприемство) е суб'ектом господарювання, утвореним у формi комунального
пiдцриемства.

Засновником, Власником пiдприемства е Славутська MicbKa рада (дапi по тексту -
Ъсновник).

Повне найменування пiдприемства: КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИеМСТВО (СЛАВУТД-
сEPBIC) слАвутськоi MICbKoi рАди.

Скорочене найменування пiдприемства: КП (СЛАВУТА-СЕРВIС).
Мiсцезнаходження пiдприемства: УкраiЪа, 30000, Хмельницька область,

Шепетiвський район (до лiквiдiцii - Славутський район) м. Славутао вул. Здоров'я, 3а.
Пiдприемство е юридичною особою, мае самостiйний баланс, поточний та iншi

рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своею назвою.
Пiдприемство набувае права юридичноi особи з дня його державноi реестрацii.
Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраiЪи, законами УкраiЪи,

Еормативно-правовими актами Президента УкраiЪи та Кабiнету MiHicTpiB Украihи,
рiшеннями Славутськоi MicbKoT ради, iT виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями мiського
гOлови, iншими нормативно-правовими актами, а також цим статутом.

Пiдприемство дiе на принципах повного господарського розрахунку та cal\,rocTiйHocTi,
вiддовiдае за BciMa зобов'язаннями перед контрагентами зq укладеними договорtlми, перед
бюджетами та банками вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

Пiдприемство перебувае у комунальнiй власностi i мае майно, яке закрiплюеться за
шм згiдно з вимогzlми законодавства.

Пiдприемство може вiд свого iMeHi укладати договори та угоди, набувати майнових та
пемЙнових особистих прав, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем у судах.

Пiдприемство не несе вiдповiдальностi по зобов'язанням Засновника, Власника.
Ъсновник, Власник не несе вiдповiда_tlьностi по зобов'язанням пiдприемства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI ПIДПРИ€МСТВА

Метою створення пiдприсмства €:
- органiзацiя забезпечення належного рiвня та якостi робiт (послryг) з благоустрою

СлавутськоТ MicbKoi територiальноi громади;
- розроблення i здiйснення ефективних i комплексних заходiв з утримання територii

Славутськоi мiськоi територiальноi громади у належному cTaHi, iT санiтарного очищення,
береження об'ектiв запшьного користування, а також природних ландшафтiв, iнших
природних комплексiв i об'ектiв;

- ВИКОнання комплексу робiт з улаштування (вiдновлення) покриття дорiг i TporyapiB,
бладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнiшнього освiтлення,
ВСТ:lНОВлення МЕtлих архiтекryрних форм, здiЙснення iнших заходiв, спрямованих на
полiпшення iнженерно-технiчного i санiтарного стану територii, покращання iT естетичного
вЕгJIяду;

- органiзаuiя належного утримання та рацiонального використання територiй,
бУДiвель, iнженерних споруд та об'ектiв рекреацiйного, природоохоронного, оздоровчого,
iсторико-культурного та iншого призначення;

- забезпечення cxopoHHocTi та вiдновлення зелених насаджень, якi знаходяться Еа
бсlryговуваннi пiдприемства;

- Утримання в наJIежному cTaHi вулично-дорожньоi мережi територii Славутськоi
MicbKoi територiальноi громади;

- контроль за забезпеченням належного санiтарного стану територii Славутськоi
MicbKoi територiа.гlьноi громади;
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- розвиток пiдприемства на пiдставi принципу вiльного вибору предметiв дiяльностi,
пе заборонених дiючим законодавством;

- виконання робiт, надання посJrуг та реалiзацii продукцii, здiйснення рiзних видiв
впробничоi та комерцiйноi дiяльностi з метою отримання прибутку;- виконання робiт, пов'язаних з управлiнням об'ектапtи комунального майн4
закрiпленими за пiдприемством в устаповленому порядку на правi повного господарського
вiдшrня;

- надання автотранспортних послуг;
- Еадання ритуЕlльних послуг;
- оренда та надання у користувtlння рухомого i нерухомого майна;- забезпечення санiтарно-технiчного стану територii Славутськоi Micbkoi

територiальноi громади та утримання смiтт€звагIищ i кладовищ.

предметом дiяльностi пiдпри€мства € виконання робiт (надання пос.тryг) з метою
Еалежного утримання об'ектiв благоустрою комунапьнот власностi, au*piona"r* за,iлrриемством е:

- обслуговування, поточний таlабо капiтаllьний ремонт об'ектiв благоустрою;
- здiйснення заходiв щодо запобiгання передчасному зносу об'екiiв'благоустрою,

забезпечеНня умоВ функцiонування та утримання'rrу чистотi ii 
"чrr.й"ому 

cTaHi;
- утримання в нaлежЕому cTaHi, виконання робiт з булiвничтва, капiтального та

ПОТОЧНОГО РеМОНТУ, УТРИМЕlННЯ Та ТеХНiЧНе ОбС.гryговування цокриття площ, вулиць, дорiг,
цроТздiв, алей, TporyapiB, пiшохiдних зон i дорiжок,ливневих каIIав, люкiв та ливневоi
rапшliзацiт, технiчних засобiв реryлювання дорожнього Руху, пiдземних переходiв та
TlrarreTiB, MocTi, шлrlхопроводiв, вiдповiдно до дiючих норм i сiандартiв;

- здiйснення_угод купiвлi-продажу, вкJIадення капiтагrу 
" 

nbpyroricTb, придбання та
ПРОДаЖ HePYxoMocTi, ЖИТЛОВИХ i ПРОмислових будiвель, виробничо.о Ъбпuдпчrп";

- передача в оренду примiщень, в порядку визначеному чинним законодtlвством
УкраЪи.

- виконання комплексу робiт щодо утримання, вiдновлення та видttлення зелених
Еасаджень (у тому числi снiгозахисних та протиерозiйних) уздовж вулиць i дорiг, в паркчж,
Cxвepttx, на алеях, в садах, iнших об'ектах благоустрою загального користу"а""", caHiTapHo-
}цшсних зонах, на прибулинкових територiях;

- виконання робiт з обстеження якiсного та кiлькiсного стану зелених насаджень, якi
пiдrrягають видttленню та пiдготовки документiв щодо ix видалення;-

- kBiTkoBe оформлення об'ектiв зеленого господарства в Славутськiй мiськiй
терггорiальнiй громадi ;

- вирощення та реаlriзацiя рослинно-квiтковоi продукцii;
- переробка вiдходiв деревини;
- надання платних послуг, пов'язаних з благоустроем, озелененням i квiтковим

формленням територiй, iHTep' epiB тощо;
- викоЕання будiвельних, монтажних, стоJUIрних робiт, робiт з капiтального та

поючного ремонту об'ектiв, озеленення власними силЕlп{и;
- iнiцiювання перед Засновником, Власником питання щодо зац/чення коштiвfrлrриемств, органiзацiй та iHBecTopiB, незшlежно вiд форм власностi, дп" о..п.нення

терrгорii Славутськоi Micbkoi територiа.пьнот громади;
_ вирощувtlння посадкового матерiагry дерев i кущiв, KBiTKoBoi проryкцii, реаlriзацiявшрощеноi продукцii, надання транспортних послуг, розробка ,py"ri" механiчними та

спецiапьними засобами i здiйснення iнших робiт, пов'язаних a оaaпa"arням Славутськоi
rriськоi територiальноi громади ;

- утримання оранжереi;
- утримання в напежному cTaHi, виконання робiт з нового будiвництва, капiтального

та поточного ремонту, реконструкцiт, утримання та технiчне обс;ryговуванню засобiв та
обладнання мереж зовнiшнього освiтлення;
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- ручне та механiзовtlне прибирання територii Славутськоi MicbKoi територiаlrьноi
громади;

- здiйснення контролю за використанняtrл об'€ктiв благоустрою вiдповiдно до Тх

фушсliоншlьного призначеЕня на засадах ix рацiонаlrьного використання з урахуванням
впмог Закону Украihи <Про благоустрiй населених пунктiв>, Правил благоустрою населених
rушсгiв Славутськоi MicbKoi територiапьноТ громади та iнших вимог, передбачених чинним
заrонодавством Украiни ;

- прийняття участi у виборi мiсць для будiвництва нових об'ектiв;
- заIryчення в установленому порядку пiдприемств таlабо органiзачiй, розмiщених на

територiТ СлавутськоТ MicbKoi територiапьноi громади, до участi в роботi з благоустрою
громади i закрiплених за ними територiй;

- органiзацiя облiку та збору орендноТ плати на об'ектах благоустрою Славутськоi
ricbKoi територiатrьноТ громади ;

- будiвництво та експлуатацiя малих архiтекryрних форм, iнших об'ектiв
бпагоустрою;

- надання послуг по збору, сортуванню, транспортуванню, захороненню та переробчi
сlliття, твердих побутових вiдходiв юридичним та фiзичним особам, ОСББ, пiдприсмств€lшt,

!,cTaHoBilM, органiзацiям ycix форм власностi, утримання смiтгезвалищ та полiгону ТПВ,
утпrriзацii, знешкодження та захоронення трупiв тварин;

- створення, утримЕlння та забезпечення функцiонування служби з
вхаIгryвання бездомних тварин] 

,
- надання ритуальних послуг, виготовлення та реалlзацlя похоронноl

п..1ацнq посJryг ритуальним автотранспортом, органiзацiя та проведення

вилову та

продукцii,
поховань,

,пп}ювлення та встановлення надмогильних споруд;
- надання транспортних послуг автотранспортом, який вiдповiдае вимогzlп{ стандартiв

шдо безпеки дорожнього руху, правил технiчноi експJryатацiт та iншоi нормативно-
кlшiчrоi документацii, по перевезенню вантажiв, людей, вивезенню смiтгя;

- надання послуг телескопiчною автовишкою, пiдйомними механiзмап{и, автокраном,
спсшгехнiкою по обслуговуванню дорожньо-шляховоi мережi, сtlмоскидап{и;

- роздрiбна та оптова торгiвля через власнi торгiвельнi заклади. Вiдкритгя та
!тршання магазинiв дIя продажу ToBapiB. Органiзацiя громадського харчування шJIяхом
стпцЕння вiдповiдних закладiв. Органiзацiя мiсцевих ринкiв, ярмаркiв. .Щiяльнiсть пов'язана
з реалiзацiею транспортних засобiв, обладнання, запасних частин i агрегатiв до них;

- комерчiйна та посередницька дiяльнiсть;
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;
- органiзацiя благоустрою територii СлавутськоТ MicbKoi територiалlьноi гром4ди,

чriйснення контролю за станом благоустрою виробничих територiй, створення мiсць
ri.шо.пrнку громадян. Забезпечення утримання пляжiв, паркiв вiдпочинку, cKBepiB та зон
загшьного користування;

- органiзацiя за ра\унок власних коштiв та на пайових засадах будiвництва,
рФЕструкцii i ремонту об'ектiв комунального господарства та соцiально-культурного
пIrвЕачення, житлових будинкiв, а також шляхiв мiсцевого призначення;

- лiсовiдновлення, лiсiвництво, посадка лiсових культур i сприяння природному
liдновленню лiсу, вирощування посадкового матерiалу та заготiвля насiння лiсових i
.rюративних порiд;

- лiсорозведення, створення захисних лiсових насаджень i полезахисних лiсових смуг;
- лiсовирощування, догляд за лiсовими насадженнями, проведення рубок, пов'язаних з

цдеЕням лiсового господарства;
- надання послуr у лiсовому господарствi;
- охорона i захист лiсiв вiд самовiльних порубок та лiсових пожеж, боротьба зi

rrrriдкцками та хворобами лiСУ;
- охорона навколишнього природного середовища, збереження природно_заповiдного

фоцry;



- виробництво теслярських та столярних виробiв. Виробництво та встановлення!ерев'яниХ виробiв, призначеНих длЯ використання у будiвництЪi баrrок, стропил, ферм дляпоlсрiвель, BiKoH, дверей, фасонних виробiв з лaрaurп" (плiнтусiв, багетiв), гонтiв, паркетнихбroKiB. Виробництво збiрних будинкiв або дерев'яних деталей до них;
- виробництво дерев'яноi тари, ящикiв, пiддонiв, стелажiв, бочок та iнших бондарнихвцробiв, барабанiв для кабелiв та KaHaTiB;
_ виготовлення рiзних виробiв 3 деревини: ручок i держакiв для iHcTpyMeHTiB, щiток,xiTelr, колодок для взут,гя, форм для розтягування взуття, плiчок для одяry предметiв,Iжашнього вжитку та кухонного посуду, BimarroK для пulльт i капелюхiв, сrфеrо" .дu

.IЕrоративних виробiв, шкаryлок, скриньок, футлярiв для зýерiгання бiжутерii, *оrу*о*,шш)дБок для ниток, iнших виробiв з точеноi дерев"нй, сiрникiв; 
^

- виробництво декоративних та плетених виробiв з верби, очерету, бамбука тощо;
- виробництво виробiв з корка, соломки та плетеницii
_ столярне та теслярське виробництво;
_ ryртова та роздрiбна торгiвля товарами власного виробництва, комерцiйна таюлriсiйна торгiвля;
- виробництво булiвельних MaTepia.гliB, виконання будiвельних та ремонтно-Фдiвельних робiт, будiвництво будiвелi та iнших споруд, виготовлення каркаснихrоЕструкцiй i покрiвель, покриття пiдлог, будiвельнi роботи;

- спецiагrьне використання лiсових pecypciB, заготiвля деревини пiд час рубокп)ловногО користування, загоТiвля живиЦi, заготiвлЯ другорядних лiсЬвих матерiагriв, .rобiчrri:icoBi користування, одержання продукцii лiсово.о .оaподарства, у тому числi збiр лiсовихгрибiв, дикорослих фруктiв i ягiд, лiсових горiхiв, coKiB та iнших прЪду*ri" nl.y;- лiсозаготiвлi. одержання необробленоi деревини, дirrьuоi' деревини, Дров дляопалення та хмизу, виготовлення пЕlливних брикетiв;- лiсопильне i стругагrьне виробництво, виробництво шпал i паркеry, стружки,борошна з деревини, тирси. Сушiння деревини. Проъочування деревини консервантами чиiшими хiмiчними речовинами;
- виробництво дерев'яних панелей, лущеного

f,сревостружкових плит, iнших панелей i плит;
шпону, клееноi фанери, ламiнованих i

- утримання кладовищ;
- вIлконання робiт з пiдготовки Славутськоi MicbKoT

_]tlВСJOННя сВяТ;
територiальноi громади до

- сприяння проведенню
територiальнiй громадi ;

культурно-масових заходiв в Славутськiй мiськiй

- органiзацiя мiсць вiдпочинку Для населення;
- надання ландшафтних послуг;
- надання послугусiх видiв перевезень вантажним автомобiльним транспортом;
_ надання послуг оренди вантажних автомобiлiв з водiем;
- виробництво iншоТ продукцii н. в. i. у. (штучних KBiTiB, ТРУН, квiткових кошикiвJi KeTiB, BiHKiB, гiрлянд i подiбних виробiв тощо); 

ir ^\vЩ!rr\rD'

- надання iнших iндивiдуальних послУГ, Н. в. i. у. (утримання тварин - домашнiх
1.:кrб.rенцiв, дресирування та догляд за ними, тощо);

- Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах, вт.ч. -]ровами тощо;
- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i

l.ч. паlивною деревиною тощо;
подiбними продуктilI\4и, в

- оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, н. в. i. г., в т.ч. товарами

р-l i. i ir ного призначення, п€UIивною деревиною тощо ;
- iншi види дiяльностi, передбаченi чинним законодавством Украiни.



пiдприемство мае прulво здiйснювати iншi види дiяльностi, якi не суперечать дiючомузаIоЕодtIвству та займатися окремими видtll.lи дiяльностi, перелiк яких визначаеться
заIоЕодЕlвчими tжтtlil{и.

Види дiяльностi, що пiдлягЕlють лiцензуванню, здiйснюються пiдприемством привашностi вiдповiдноi лiцензii.
Пiдприемство здiйснюе господарсько-економiчну дiяльнiсть шJUIхом органiзацiirзасrдggiдIосин з юридичними i фiзичними особаrrли вiдповiдно оо oo.o"opi".
Пiдприемство надае послуги, реапiзуе товари та матерiал" за цiнаrи i тарифаплЕ, ЩоЕтаповJIюються самостiйно або на логовiрнiй ocHoBi, в порядку визначеному

rtrоЕодtlвством.

3. стАтутниЙ Фонд тА спЕцIАльнI (цIльовI)
ФОНДИ ШДПРИ€МСТВА

Статутний фонд пiдприемства становить 2290000 (лва мiльйони двiстi дев'яносто:,:сяч) грн. 00 копiЙок.
За рiшенням Славутськоi

эliпюватиg, (збiльшуватись або
закоЕодllвством Украiни.

Micbkoi ради стаryтний фо"д пiдприемства може
зменшуватись) в порядку, визначеному чинним

.щжерелами збiльш_ення статутного фонду пiдприемства Mo)IcyTb бути додатковi внескибудiвлi, споруди, обладнанНя та iншi MaTepimlbHi цiнцостi, цiннi папери, прuва
юрпстування землею, водою та iншимИ природниМи ресурсаIчIи, будiвЛями, спорудЫи,
ОбШ.ЩаННЯМ, а ТаКОЖ iНШi Майновi права, прuЪа-"а iнтелекryальну власнiсть, грошовi кошти,
у Torry .шслi в iноземнiй ваlrютi.

.щля покриття витрат, пов'язаних з дiяльнiстю, пiдприсмство за рахунок власного
прпбугкУ утворюе спецiальнi (цiльовi) фонди. Такими фоrдЫ' е аI\{ортизацirниt фонд, фонд
розвЕгку виробництва, фонд споживання (оплати прачi) та резервн"И бо"л.Порядок визначення нормативiв вiдраху"ап" до цiпuоЪих фондiв пiдприемства, ixГРШШti РОЗМiРИ, ПОРЯДОК формування i використання цих Фо"дi" здiйЪнюеться уЕтаЕовленому законодавством порядку.

4. юрIцичниЙ стАтус пIдпри€мствА

- Пiдприемство з моменту державноi реестрацii набувае права юридичноi особизгiшо з tIинним законодавством Украihи.
пiдприемство мае вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в установахбашсь, печатку зi cBoiM найменуванням, iдентифiкацiйним кодом, кутовий та iншi штtlпdпи,юварmrй знак, може мати iншi засоби iндивiдуапiзацii, що ,a забороненi чинним

:rtIoEoJиBcTBoM Украihи. Фiрмовий знак (емблема) пiдприемства затверджуЬ.ьс" рiшеннямЭсвовпика.
Пцприемство е суб'ектом пiдприемницькоi дiяльностi, здiйснюе свою дiяльнiсть наmoBi принципiв пiдприемництва i вiдповiдно до чинного законодzвства Украihи та цього

ст-атJrгу.
пiдприемство не несе вiдповiдальностi по зобов'язанням засновника. Засновник не

шесе вi.lровiдшtьностi по зобов'язанням пiдприемства.
Iгrшрпоrство мае право вiд свого iMeHi набувати майновi та особистi немайновi пpzlBa, нестиобов'язIш, може бути позивачем та вiдповiдачем у сулi.

----, 
jЧри_емство у встановленому порядку плаЕуе свою фiнансову, господарську

,хlхjlьЕrсIъ, а також соцiальний розвиток трудового колективу. Основу плtlнувilнЕя скJIадаютьзаходЕ' передбаченi роздiлом 2 цього статуту та договорй, укл4денi зi споживачами таIюстаIIаJIьЕик€IN{и, а також рiшення Славутськоi MicbKoi ради.
[Гr.шрпеrrство самостiйно, або на логовiрнiй ocHoBi, J."u"ounroe цiни на свою продукцiю,r* (послуги)' якщо iнше не визначено законодаВством, KpiM frirTa тарифiв;;ъ;а;;
(послугп), що затверджуються рiшенням оргЕlну мiсцевого сtlмоврядування.

I



5. мАЙно шдпри€мствА

Майно пiдприемства е комунЕrльною власнiстю Славутськоi MicbKoi територiапrьноi
цромади в особi Славутськоi Micbkoi р4ди i закрiплюеться за пiдприемством в порядку,
ввЕаченому законодавством.

Пiдприемство володiе, користуеться та розпоряджаеться закрiпленим за ним майном у
порядку та межах визначених дiючим законодавством, з обмеженням правомочностi
розпорядження щодо окремих видiв майна, а у випадках передбачених статутом - за згодою
СлавутськоТ MicbKoi ради.

МайнО пiдприсмСтва склаДають ocHoBHi фонди, iншi необоротнi активи, оборотнi
кошти, а також iншi цiнностi (оборотнi активи), BapTicTb яких вiдобрФкаеться в самостiйному
балансi пiдприемства.

.Щжерелами формування майна пiдприемства е:
- майно, передане пiдприемству Славутською мiською радою;- надходження вiд здачi майна в оренду, в тому числi закрiпленого на правi

господарського вiдання вiдповiдно до чинного законодавства;
- майно, що надходить безоплатно або У виглядi безповоротноi допомоги чи

лобровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвувань юридичних i фiзичних осiб;
- доходи, одержанi вiд господарськоi дiяльностi;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- придбане, згiдно з чинним законодавством

органiзачiй;
- амортизацiйнi вiдрахування;

УкраТни, майно iнших пiдприемств,

- кошти, одержанi з бюджету Славутськот MicbkoT територiа_пьноi громади на
э;iконання програм, затверджених Славутською мiською радою;

- iншi джерела, не забороненi чинним законодавством УкраТни.
MicbKa рада здiйснюе контроль за використанням i збереженням майна пiдприемства.
Кошти пiдприемства використовуються для:
- сплати податкiв та itlших обов'язкових платежiв;
- розвитку матерiальноi бази пiдприемства;
- оплати працi працiвникiв;
- вирiшення соцiа-пьних питань;
- вдосконалення методiв роботи пiдприемства;
- досягнення itlших цiлей, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприемства.
Володiння i користування землею та природними ресурсами здiйснюеться

пi:прltелtством в установленому законодавством порядку.

б. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ПIДПРИ€МСТВА

пiдприемство складаеться з структурних пiдроздiлiв (вiддiлiв, сlryжб, тощо).
ФункцiТ, права та обов'язки структурних пiдроздiлiв пiдприемства визначаються

положенням про них, якi затверджуються керiвником пiдприсмства.
Пiдприемство визначае свою органiзацiйну структуру, встановJIюе чисельнiсть

прчiвникiв i штатний розпис за погодженням з мiським головою.
Пiдприепrство мае право за згодою Славутськоi MicbKoi ради створювати фiлiТ,

предgтавництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли без статусу юридичноi особи, якi
дfuоrгь на ocHoBi положень про них, затверджених керiвником пiдприемства за погодженням з
Славутською мiською радою.

7. упрАвлIння пIдпри€мством

керiвництво пiдприсмством здiйснюс його начальник, який призначасться на посаду
т3 звiльняеться з посади розпорядженням мiського голови на контрактнiй oaro"i.

L



начшlьникпiдприемства пiдпорядкований MicbkoMy головi i е пiдзвiтним та пiдконтрольним
Славутськiй мiськiй радi та il'виконавчому KoMiTery.

Мiським головою, вiд iMeHi Славутськоi MicbKoi ради, з начальником пiдприемства
укJIадасться контракт, де визначаються строк його дii, права, обов'язки та вiдповiдагrьнiсть,
}rмови його матерiапьного забезпечення, пiдстави звiльнення з посади, iншi умови.

Начальник пiдприемства:
- здiйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю пiдприемства;
- самостiйно вирiшуе yci питання господарськоi дiяльностi пiдприемства, за винятком

тш(, що вiднесенi статутом до компетенцii Славутськоi Micbkoi pui" ,u fi виконавчого
KoMiTeTy;

- вiдповiдно до статуту розподiляе прибутки пiдприемства;
- без довiреностi дiе вiд iMeHi пiдприемства, представляе його iнтереси в органах

лержавноi влади i мiсцевого самоврядування,iнших органах, у ,оrу .r"bni в судах, уВi.ЩrОСИНаХ З iНШИМИ ЮРИДИЧними (суб'ектами господарюванн" dуд"-"*оi форми "nu."o.rl1та фiзи.пrими особаrrли, пiдписуе вiд його iMeHi доку*."r" i делеryе право пiдпису документi"
fuтrrп{м посадовим особам пiдприемства;

- вiд iMeHi пiдприемства укJIадае
здйснення дiяльностi пiдприемства;

правочини та видас довlреностi, необхiднi дrя

_ вiдкривае рахунки пiдприемства в установах банкiв;
- за погодженням iз мiським головою визначае органiзачiйну струкryру пiдlриемствц

з:lтверд)r.Уе положення про його cTpyKrypHi та вiдокремленi пi4роздiли;
- встановлюе чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис пiдприемства;
- затверджуе правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцii та

посqдовi окJIади працiвникiв пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства;
_ визначае умови оплати працi посадових осiб структурних пiдроздiлiв;
- формуе адмiнiстрацiю пiдприсмства;
- приймае на робоry та звiльняе з роботи працiвникiв;
- застосовуе до працiвникiв заохочення та заходи дисциплiнарних стягнень;
- пiдписус вiд iMeHi пiдприемства Колективний договiр, змiни та доповнення до нього;- здiйснюе iншi функцii, якi необхiднi NIя забезrrече,rr" нормальноi роботипiддриемства.
у межах повноважень начальник видае накази та розпорядження.
Начальник пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за виконанням пiдприемством

статутних завдань, дотримання фiнансовоТ, договiрноi та труловоi дисциппiнr, зЬереже"н"
майна пiдприемства.

начальника може бути звiльнено з посади достроково мiським головою у випадках,
передбачених чинним законодавством Украiъи або контрактом.

у разi тимчасовоi вiдсутностi начальника пiдприемства з пiдстав його тимчасовоi
Еепрацездатностi, його обов'язки виконуе головний iнженер пiдприсмства, а у разi його
вцсутностi - iнший працiвник, посадовою iнструкцiею якого .r.редбаrено Taki функцiт. вiнших випадках, тимчасове покJIадання обов'язкiu ,аrаrr"t ика пiдприемства або дйryванняtlitстини його повноважень здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

Представництво пiдприемства в судах незалежно вiд юрисдикцii здiй."ю.r""u
керiвником таlабо головним юрисконсультом пiдприемства беi довiреностi з yciMa
повIlовtDконнями сторони або учасника по справi.

8. повновАжЕння слАвутськоi MICbKoi рАди, виконАвчого
KOMITETУ слАвутсъкоi мIсъкоi рАди тА мIсъкого голови щодоЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДIЯЛЬШСТЮ ПIДПРИ€МСТВА



Вiдносини Славутськоi MicbKoT ради, виконавчого KoMiTery Славутськоi MicbKoi ралита мiського голови з пiдприемством булуються на засадах його пiдпорядкованъстi,
пiдзвiтностi та пiдконтрольностi органу мiсцевого сапdоврядування.

вищим органом управлiння е засновник - Славутська Micbka рада. Засновник мае
право делеryвати ряд повЕоважень щодо управлiння пiдприемством виконавчому KoMiTery
Славутськоi MicbKoi ради.

,Що коtлпетенцiТ Славуmськоi MicbKoi раdu належить:
- визначення основних напрямкiв дiяльностi пiдприемства, засJryховування звiтiв про

виконання планiв;
- встановлення розмiру частки прибутку пiдприемства, яка пiдлягае зарахуванню до

бюджеry Славутськоi MicbKoi територiальноi громади;
- затвердження рiчних планiв фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемства;- надання згоди на вчинення пiдприемством правочинiв щодо розпорядження окремими

вид{lмИ майнао у випадкаХ, передбачених чинним законодавством Украiни;
_ надання згоди на списання з ба.гlансу не повнiстю tlмортизованих основних фондiв,

прискорену аI\,Iортизацiю основних фондiв пiдприемства;- заслуховуе звiти про робоry начальника пiдприемства, керiвникiв струкryрних
пiдроздiлiв;

- прийняття рiшень щодо лiквiдацii пiдприемства, припинення дiяльностi пiдприемства
шляхом його реорганiзацii (злиття, приеднання, подiл, перетворення) в поряJку
визначеному законодавством, призначення лiквiдацiйноi koMicii та затвердження
лiквiдацiйного балансу;

- прийняття рiшення щодо вiдчуження майна в порядку визначеному законодalвством;
- здiйснення iнших повноважень, визначених чинним законодавством Украiни.

Вuконавчuй колtimеm Славуmськоt л,tiськоt padu :
- розглядае та схвi}люе проекти фiнансово-господарських планiв пiдприсмства, вносить

до них заувiDкення i пропозицii, здiйснюе контроль за iх виконанням;
- затверджуе кошторис доходiв i видаткiв бюджетних коштiв;
- затверджуе В порядку i в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати

послуг, якi надаються пiдприемством, його структурними пiдроздiлами;_ встановлюе порядок та здiйснюе контроль за використанням прибуткiв i майна
пiдприемства;

- здiйснюе контроль за використанням бюджетних коштiв;
- здiйснюе iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством.

мiськuй zолова:
_ призначае начальника пiдприемства вiдповiдним розпорядженням, укJIадае з ним

контракт;
- призначае аудиторськi перевiрки дiяльностi пiдприемства, його структурних

пiдроздiлiв;
- ЗДiйСнюе iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством Украiни.

9. ГОСПОДАРСЬКI ВIДНОСИНИ ПIДПРИ€МСТВА

вiдносини пiдприемства з iншими суб'ектами господарювання, громадянами в
сферах господарськоi дiяльностi здiйснюються на ocHoBi договорiв.

ПiДПРИемСтво вiльне у виборi предмета договору, визначенi зобов'язань, iнших
господарських взаемовiдносин, що не суперечатъ чинному законодЕlвству Украни та стаryry.
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10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

ТруловиЙ колектиВ пiдприемСтва станоВлять ycix громадянИ, якi свосЮ працею берl,ть
участь у його дiяльtlостi на ocHoBi трудового договору.

ТРУлОвi Договори укладаються з yciMa працiвниками, якi наймаються на робоц, Ira
пiдприемство.
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Права та обов'язки працiвникiв пiдпри€мства визначаються посадовими iнструкцiямита чинним законод€lвством.
трудовий колектив пiдприемства_мае право брати участь в управлiннi пiдприемствомчерез загальнi збори (конференцiт) або iнший упоurо"ч*ений ним орган у випадках,передбачених законодtвством Украihи.
Повноваження трудового колективу встановJIюються законом.
рiшення з соцiа-ltьно-економiчних питань, якi стосуються дiяльностi пiдприемства,обов'язково розробляються i приймаються начальником за участю трудового колективу або

уповноваженого ним органу.
Працiвники маютЬ право вносити начаJIьникУ пiдприемства пропозицii Щодополiпшення роботи пiдприемства, покраrцення соцiапьно-культурного i побутовогообс,гryговування, у встановлений строк. отримувати iнформачiю про p.ryo"rur" iх розгляду.Працiвники пiдприемства пiдлягают" .оцl*"ному страхуванню, соцiа_гlьномузаохоченню в порядку, який встановлено законом. Пiдпрrсrсruо сплачуе внески посоцiа,пьному страхуванню, соцiальному забезпеченню в порядку та розмiрах, передбаченихtIинним законодавством УкраiЪи.
трудовi спори, якi виникають мiж працiвникtlми та пiдприемством, вирiшуються впорядку, визначенОму чинним законодавством Украiни.
виробничi, трудовi та соцiа_rrьнi вiдносини мiж трудовим колективом таадмiнiстрацiею пiдприемства реryлюються колективним договоромо який укJIадаетьсяТрУДоВим колективом або уповноваженим ним органом та роботодчuч.t,л згiдно Ъ u"ro.*,tIинного законодавства УкраiЪи.

11. оБлIк I звIтнIсть пIдприемствА
ПiдприемСтво зобоВ'язшtе здiйснювати первинний (оперативний) та бухгаlперськийоблiк результатiв cBoei роботи; на ocHoBi дЕlних буЬагперського облirсу скJIадати фiнаrrсову тастатистиtIну звiтнiсть за формами, передбаченими чинним зtlконодЕlвством Украhи, i н4давати iiвiдlовiдrим органаIu; проводити iнвентаризацiю напежного йому майна дIя забезпеченrrя

лостовiрностi дшrих бухгалтерського облiку та звiтностi.
Питання органiзацii бухгалтерського облiку на

до чинного законодавства УкраiЪи.
пiдприемствi регулюються вiдповiдно

,Щля забезпечення ведення бухгалтерського облiку пiДприемство самостiйно обирае
форми його органiзацii.

у разi змiни начапьника пiдприемства ревiзiя фiнансово-господарськот дiяльностiпiдприсмства проводиться в обовоязковому порядку.
Перший фiтrансовий piK починаеться з дати реестрацiТ пiдприемства i завершуеться З 1грудня цього ж року, наступнi фiнансовi роки визначаються вiдповiдно до календарних.
питання звiтностi пiдприемства в особi його органiв, структурних пiдроздiлiв,порядок i форми ведення пiдприемством фiнансового i податкового облiку здiйснюетьсявiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.
вiдомостi, не передбаченi державною статистичною звiтнiстю, пiдприемством можутьбути наданi iншим пiдприемсruur, установам, органiзацiям лише на договiрнiй ocHoBi, асудЕlNI, органам прокуратури, служби безпеки, правоохоронним ОРГаНаI\,1, днтийонопоп"*оLу

KoMiTeTy та iнцим державниNI органам в порядку, визначеному чинним законодавствомУкраihи за ix письмовою вимогою.
Щорiчно до 15 березня РокУ що слiдуе за звiтнlлм, Еачальник пiдприемства звiryеперед Славутською мiськоЮ Радою про результати дiяльностi пiдприемства за звiтний piK.yci Документи, Що е пiдставою для видачi i приимання .ръ,поur* коштiв таматерiапьних цiнностей, пiдписуються начальником та головним бухгалтером пiдприсмства,або уповноваженими на це особами, в порядку визначеному чинним законодавствомУкраiЪи.



44

12. припинЕння дшльностI пIдпри€мствА

Припинення дiяльностi пiдприемства здiйснюеться шляхом його реорганiзацii (злиття,
приеднання, подiлу, перетворення) або шJuIхом лiквiдацiт за рiшенням Славутськоi Micbkoi
ради, та в iншиХ випадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

13. зАключнI положЕння

Щей стаryт набирае чинностi з моменту його державноi реестрацii вiдповiдно до
чинного законодавства УкраiЪи.

статут пiдприемства затверджуеться Засновникомо Власником пiдприсмства.
Змiни до статуту пiдприемства вносяться пiдприемством за рiшенням Засновника

Власника i рееструються у порядку, визначеному чинним законодавством УкраiЪи.
положення статуту пiдприемства, що суперечать законодавству е нечинними.
Пiдприемство може користуватися буль-якими iншими правами в межЕж чинного

з.tконодавства Укратни, якi прямо не передбаченнi даним статутом.
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MicTo Славута, Шепетiвський район, Хмельницька область, YKpaiHa.
сьомого вересня двi тисячi двадцять першого potry.

Я, ЯкимчуК I.п., приватний HoTapiyc Шйетiвського районного нотарiального округу
ХМеЛЬНИЦЬКОТ ОбЛаСТi, ЗаСВiДЧУЮ справжнiсть пiдпису CMepHiHa Сергiя tl.rpo"""u, який
зроблено в моiй присутностi.

особу cMepHiHa Сергiя Петровича, який пiдписав документ, встановлено, його дiездатнiстьперевiрено.

Зареестровано в peecTpi за Ns 1077
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