Рішення
Одеської міської ради
№ 1407-VII від 07.12.2016р.

Про затвердження Статуту комунальної установи «Запасні   пункти   управління цивільного захисту Одеської міської ради» у новій редакції


Відповідно  до  статті  25,  частини  1  статті  59  Закону   України   «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 133 Податкового кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення Статуту комунальної установи «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради» у відповідність до вимог чинного законодавства України   Одеська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунальної установи «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради» у новій редакції (додається).

2. Доручити начальнику комунальної установи «Запасні пункти управління цивільного захисту  Одеської  міської ради» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 1 цього рішення,   відповідно до чинного законодавства України.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.



Міський голова                                                                          Г. Труханов













Додаток  
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
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СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 (нова редакція)





















Одеса – 2016 


1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Запасні пункти управління цивільного захисту  Одеської міської ради» (далі – Установа) заснована на власності територіальної громади міста Одеси та створена відповідно до чинного законодавства України. Установа є правонаступником комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси». 
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочена назва: КУ «ЗПУ ЦЗ ОМР».
1.3. Засновником установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Місцезнаходження установи: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.
1.5. Установа  є неприбутковою  бюджетною установою.
1.6. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.   
1.7. Установа має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки                      в органах казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним  кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.
1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у відповідному суді.
	1.9. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, Положенням про запасні пункти управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року №1848-016, іншими законодавчими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

2. Мета та завдання Установи

	2.1. Установа створена з метою забезпечення безперервного та стійкого управління життєдіяльністю міста в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та надзвичайної ситуації у місті.
	2.2. Для досягнення мети основними завданнями Установи є:
	2.2.1.	Підтримка у належному стані захисних споруд для укриття                       у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.
2.2.2. Утримання у постійній готовності захисних споруд для  
укриття у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.
	2.2.3. Утримання у постійній готовності захисних споруд для  
укриття в особливий період.
2.2.4. Забезпечення проведення занять, тренувань із керівним складом та інших заходів із питань цивільного захисту.
2.2.5. За рішенням міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради здійснення оперативного чергування (цілодобове оперативне чергування на запасних пунктах управління (далі – ЗПУ) встановлюється у разі приведення їх до відповідного ступеня готовності).

3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Установи

3.1. Забезпечення запасами майна, продовольством, медикаментами,   засобами   індивідуального   та  колективного  хімічного  і радіаційного захисту здійснюється виконавчим комітетом Одеської міської ради та районними адміністраціями Одеської міської ради за нормами, затвердженими у встановленому порядку.
3.2. Витрати, пов'язані зі створенням, утриманням та вдосконаленням
ЗПУ, здійснюються за рахунок бюджету м. Одеси.

4. Охорона та дотримання режиму секретності  в Установі

	4.1. Контроль за організацією охорони ЗПУ у мирний час та в особливий період покладається на міського голову, голів районних адміністрацій  Одеської міської ради.
	4.2. ЗПУ, розміщені в захисних спорудах, належать до режимних
об'єктів.
5. Органи управління Установою

	5.1. Управління Установою здійснюється її Засновником.
5.2. До виключної компетенції Засновника належить:
5.2.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
	5.2.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Установи.
	5.3. Координацію діяльності Установи  здійснює уповноважений орган, який призначається розпорядженням міського голови.
	5.4. Безпосереднє керівництво Установою здійснює її начальник.
5.5. Начальник призначається на посаду розпорядженням міського
голови за поданням керівника уповноваженого органу. 
5.6. Повноваження начальника Установи визначаються керівником уповноваженого органу.
5.7. Чисельність працівників Установи встановлюється розпорядженням міського голови.

6. Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ 
до роботи за призначенням

 Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ до роботи за призначенням покладається:
- ЗПУ виконавчого комітету Одеської міської ради – на керівника уповноваженого органу, який призначається розпорядженням міського голови;
- ЗПУ районних адміністрацій Одеської міської ради  – на голів районних адміністрацій Одеської міської ради.

7. Майно Установи

7.1. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
7.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на її  самостійному балансі.
7.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника.
Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови. 
7.4. Збитки, заподіяні в результаті порушення майнових прав Установи громадянами, юридичними особами, відшкодовуються  відповідно до чинного законодавства України.

8. Фінансово-господарська діяльність 

	8.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на підставі її кошторису. 
Джерелами формування кошторису Установи є:
	- кошти міського бюджету;
	- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
	- кошти, отримані за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
	- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і  громадян;
	- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені чинним законодавством України.
8.2. Начальник Установи несе персональну відповідальність за раціональне та ефективне використання коштів в інтересах розвитку   професійної та господарської діяльності, підвищення технічного рівня підготовки.
8.3. Установа здійснює обов'язкові платежі відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.4. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
        	8.5.  Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
9. Припинення діяльності Установи

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
	9.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Установи здійснюється  за рішенням Засновника  або суду                    у випадках, передбачених чинним законодавством України.
	9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



	Секретар ради                                            			  О. Потапський
                                                                                                  

