Рішення
Одеської міської ради
№ 1430-VII від 07.12.2016р.

Про затвердження статутів комунальних підприємств житлово-комунального сервісу в новій редакції

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування              в Україні», частин 4, 5 статті 57 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.	Затвердити статути наступних комунальних підприємств житлово-комунального сервісу в новій редакції:
1.1.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Вузівський»                  (додаток 1).
1.2.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Чорноморський»   (додаток 2).
1.3.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Черьомушки»                      (додаток 3).
1.4.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Хмельницький»     (додаток 4).
1.5.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Фонтанський»       (додаток 5).
1.6.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Порто-Франківський» (додаток 6).
1.7.	Статут комунального підприємства «ЖКС  «Північний» (додаток 7).
1.8.	Статут комунального підприємства «ЖКС «Пересипський»      (додаток 8).

2.	Доручити директорам комунальних підприємств здійснити заходи з державної реєстрації статутів, зазначених 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 житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій. 


Міський голова	         							Г. Труханов




Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1430-VII










СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ»
(нова редакція)
























Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                             КП «ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ВУЗОВСКИЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                             КП «ЖКС «ВУЗОВСКИЙ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                 (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Вузівське» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Чубаївське». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,                               вул. Шишкіна, 60-а. 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 136 930 (сто тридцять шість тисяч дев’ятсот тридцять) грн 02 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
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СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА    
«ЖКС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ»
(нова редакція)

























Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                               КП «ЖКС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ЧЕРНОМОРСКИЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                               КП «ЖКС «ЧЕРНОМОРСКИЙ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                   (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Чорноморське» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Південне». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,                               вул. Академіка Вільямса, 81/4.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 570 744 (п’ятсот сімдесят тисяч сімсот сорок чотири ), грн 91 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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
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Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ЧЕРЬОМУШКИ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ЧЕРЬОМУШКИ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                       КП «ЖКС «ЧЕРЬОМУШКИ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ЧЕРЁМУШКИ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                           КП «ЖКС «ЧЕРЁМУШКИ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                 (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Черьомушки», комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Малиновське» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Південно-Західне». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,                              вул. Гайдара, 38-а. 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 69 249 (шістдесят дев’ять тисяч двісті сорок дев’ять) грн 74 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 


6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 



7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                          КП «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЬІЙ СЕРВИС «ХМЕЛЬНИЦКИЙ».
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                            КП «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦКИЙ».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                 (далі – Засновник).
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Бугаївське».
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, Серединський сквер, 1.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 156 687 (сто п’ятдесят шість тисяч шістсот вісімдесят сім) грн 73 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 




7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

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

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ФОНТАНСЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ФОНТАНСЬКИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                         КП «ЖКС «ФОНТАНСЬКИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ФОНТАНСКИЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                             КП «ЖКС «ФОНТАНСКИЙ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                     (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Арнаутське» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Фонтанське». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,  Французький бульвар, 12-а.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 5 343 (п’ять тисяч триста сорок три) грн 28 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 




7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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

Додаток 6
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1430-VII











СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖКС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ»
(нова редакція)
























Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                          КП «ЖКС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ПОРТО-ФРАНКОВСКИЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                            КП «ЖКС «ПОРТО-ФРАНКОВСКИЙ».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Жовтневе» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Центральне». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 5. 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 154 622 (сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять дві) грн 50 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 

5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 



7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
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Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПІВНІЧНИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПІВНІЧНИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                           КП «ЖКС «ПІВНІЧНИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «СЕВЕРНЫЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                            КП «ЖКС «СЕВЕРНЫЙ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                    (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Зоряне», комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Марсельське» та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Північне». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,  Дніпропетровська дорога, 118.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 280 375 (двісті вісімдесят тисяч триста сімдесят п’ять) грн 62 коп. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 




7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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
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Одеса – 2016
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПЕРЕСИПСЬКИЙ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ПЕРЕСИПСЬКИЙ». 
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:                                          КП «ЖКС «ПЕРЕСИПСЬКИЙ». 
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ПЕРЕСЫПСКИЙ». 
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:                                              КП «ЖКС «ПЕРЕСЫПСКИЙ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада                                      (далі – Засновник). 
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника  «Пересипське». 
1.5. Підприємство є унітарним. 
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи. 
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації, як юридична особа. 
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчо го комітету Одеської міської ради, розпорядженнями  міського голови та чинним законодавством України. 
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса,                                    вул. Чорноморського козацтва, 95.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є управління житловим та нежитловим фондом, у тому числі надання послуг та проведення робіт пов’язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду, благоустрою територій.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 
- ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання або в управління; 
- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
- організація забезпечення поточного утримання, санітарного очищення та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів; 
- надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
- надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості,                 а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
- надання в межах повноважень, визначених законодавством України, житлово-комунальних послуг; 
- виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж яке здійснюється за погодженням з відповідною районною адміністрацією.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства. 
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 334 101 (триста тридцять чотири тисячі сто одна) грн. 
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ. 
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України. 
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
6.3. 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. 
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 




7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України  порядку. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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

