Рішення 
Одеської міської ради 
№ 1418-VII від 07.12.2016 р.


Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна охорона» у новій редакції» 


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України,  з метою підвищення ефективності діяльності комунального підприємства «Муніципальна охорона» Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Муніципальна охорона» у новій редакції  (додається). 

2. Доручити директору комунального підприємства «Муніципальна охорона» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного                       у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики і реалізації державної регуляторної політики. 


Міський голова                                                                          		Г. Труханов
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Одеса – 2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

	1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА» (далі – Підприємство) створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Одеси і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну діяльність», цього Статуту та інших нормативно-правових актів України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                          КП «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА».
1.2.3. Повне найменування англійською мовою: UTILITY ENTERPRISE «MUNICIPAL SECURITY».
1.2.4. Скорочене найменування англійською мовою: UE «MUNICIPAL SECURITY».
	1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник). Функції органу управління Підприємством від імені Засновника здійснює  департамент муніципальної безпеки Одеської міської (далі – Уповноважений орган).
	1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.
	1.5. Підприємство набуває права і обов'язки юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, з правом вільного найму працівників.
1.7. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.8. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
	1.9. Для забезпечення діяльності Підприємства персонал охорони під час виконання своїх службових обов'язків має право на носіння, зберігання та застосовування спеціальних засобів у порядку і спосіб, визначені Законом України «Про охоронну діяльність».
	1.10. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Одеська область, 65007, місто Одеса, вулиця Богдана Хмельницького, 18.

2. МЕТА ТА IIРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створене з метою організації та практичного здійснення заходів з охорони майна територіальної громади міста Одеси, а також задоволення суспільних потреб у сфері охорони власності та громадян.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
1) охорона адміністративних будівель Одеської міської ради та її виконавчих органів;
	2) охорона майна громадян;
	3) охорона майна юридичних осіб;
	4) охорона фізичних осіб;
	5) сприяння у діяльності правоохоронним органам;
	6) участь у межах своїх повноважень у забезпеченні заходів під час військового та надзвичайного стану;
	7) забезпечення у межах своєї компетенції пропускного та внутрішньооб’єктового режимів під час проведення засідань та будь-яких інших заходів Одеською міською радою та її виконавчим комітетом, реалізації виконавчими органами Одеської міської ради своїх повноважень, здійснення діяльності комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради;
	8) профілактика правопорушень, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою;
	9) здійснення заходів щодо забезпечення виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків у сфері благоустрою;
	10) виконання всіх видів монтажних та налагоджувальних робіт  охоронно-пожежної сигналізації та інших систем безпеки;
	11) надання послуг протипожежного призначення;
	12) розробка, створення, реалізація і супроводження засобів програмного забезпечення для охоронної та пожежної сигналізації, а також програмного забезпечення іншого призначення;
	13) інноваційна діяльність;
	14) надання інформаційних, консультаційних, складських, транспортно-експедиційних та інших послуг;
	15) проектування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, ремонт та експлуатація систем відеонагляду, контролю доступу, інших систем безпеки на об'єктах виробничого, соціального і культурно-побутового призначення;
	16) надання транспортних послуг з перевезення вантажів в Україні та за її межами;
	17) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
	18) діяльність з розробки, виготовлення, постачання та реалізації, ремонту та налагодження засобів автоматизації та механізації технологічних процесів, у тому числі контрольно-вимірювальних приладів та обладнання;
	19) здійснення видавничої діяльності, виконання поліграфічних та друкарських робіт, виробництво усіх видів друкарської продукції;
	20) упорядкування розміщення елементів вуличної торгівлі, торговельного обладнання, лотків, вагів та інших елементів благоустрою та їх демонтаж за дорученням Уповноваженого органу;
	21) здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством.
2.3. У разі, якщо для здійснення окремих видів діяльності законодавством передбачено отримання ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо, Підприємство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідних дозвільних документів.

3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

	3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за ним на праві господарського відання.
3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
	3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
	1) грошові і матеріальні внески Засновника;
	2) доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
	3) кредити (займи) банків та інших установ;
	4) інші джерела, не заборонені законодавством України.
	3.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.
	3.5. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продано, передано або відчужено у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень.
4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Підприємство у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу. 
5.2.	До виключної компетенції Засновника відноситься:
5.2.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення до нього змін.
5.2.2.	Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
5.2.3. Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств).
5.2.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
5.2.5. Надання дозволу на списання майна Підприємства.
5.2.6. Встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
5.2.7.	Надання згоди на отримання Підприємством кредитів.
5.3. Розпорядженням міського голови призначається директор Підприємства, за поданням Уповноваженого органу за погодженням заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
5.4. До виключної компетенції Уповноваженого органу відноситься:
5.4.1.	Затвердження річних звітів, балансів і проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.
5.4.2.	Погодження структури та штатного розпису, річних фінансових планів Підприємства.
5.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор.
Директор з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Підприємства підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Підприємства відповідно до мети його створення та предмету діяльності згідно з чинним законодавством.  
5.6. Директор діє від імені Підприємства, без доручення представляє його інтереси у відносинах з громадянами, юридичними особами незалежно від їх підпорядкування, форми власності та галузевої належності, органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, судами усіх інстанцій та спеціалізацій. 
5.7. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
5.7.1.	Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених законодавством, рішеннями Засновника, цим Статутом,                       а також звіти про їх виконання.
5.7.2. Визначає основні напрямки діяльності, складає плани та звіти про їх виконання.  


5.7.3. Самостійно укладає договори, видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства.
5.7.4. За погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків визначає організаційну структуру Підприємства, встановлює чисельність працівників, розробляє штатний розпис. 
5.7.5.	Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відповідно до штатного розпису, несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Підприємства.
5.7.6. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.7.7. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, визначених чинним законодавством України та колективним договором.
5.7.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відносяться до повноважень Засновника.
5.7.9. Забезпечує та несе відповідальність за належне та якісне виконання Підприємством покладених на нього завдань, дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку на Підприємстві та реалізацію наданих повноважень.
5.7.10. Забезпечує створення на Підприємстві безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.

6. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

6.1. Підприємство при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Одеської міської ради, депутатами, постійними комісіями Одеської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями Одеської міської ради та іншими органами, утвореними Засновником, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, співпрацює із засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали.
6.2. Підприємство організовує взаємодію з правоохоронними органами у формі:
6.2.1. Спільних нарад, консультацій.
6.2.2. Обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень.
6.2.3. Інших, не заборонених законодавством, профілактичних заходів за умови, якщо не порушуються права та обов'язки підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян, якщо здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.
6.3. Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов'язання Підприємства за договором щодо надання послуг з охорони.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

	7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
	7.2. Трудовий розпорядок структурних підрозділів Підприємства визначається згідно з функціональними призначеннями кожного підрозділу на підставі відповідного положення та здійснюється за посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства.
	7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з вимогами чинного законодавства України та оперативними інструкціями з кожного виду надзвичайних обставин.
	7.4. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (угоди).
	7.5. Підприємство забезпечує дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування відповідно до чинного законодавства України.
	7.6. Умови оплати праці працівників визначаються колективним договором та трудовими договорами, укладеними згідно з чинним законодавством України.
	7.7. Розмір оплати праці працівників не може бути менше мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавчими актами України.
	7.8. Для працівників Підприємства можуть встановлюватися додаткові пільги, премії, надбавки та доплати, що передбачені у колективному договорі, відповідно до чинного законодавства України.
7.9. Зразок форменого одягу, знаки розрізнення, посвідчення працівника Підприємства затверджуються директором Підприємства за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

	8.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником.
	8.2. Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами.
	8.3. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та надає на затвердження уповноваженому органу вказані плани.
	8.4. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
	8.5. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
	8.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
8.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється міжнародними договорами, законами України та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
9.2. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі охоронну діяльність, як на території України, так за кордоном відповідно до цього Статуту, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.
9.3. Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається відповідно до вимог чинного законодавства.
9.4. Підприємство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності може за погодженням із Засновником відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Підприємство відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з охоронними підприємствами, організаціями, відомствами, громадянами як на території України, так і за її межами.
10.2. Підприємство має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на підставі самостійно укладених угод, проводити спільні заходи (конференції, навчання тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
11.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.





Секретар ради							                О. Потапський


