ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Парки Одеси» у новій редакції»
 
Відповідно до статей 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення Статуту комунального підприємства «Парки Одеси» у відповідність до чинного законодавства України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Парки Одеси» у новій редакції»  (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

 
Міський голова                                                                           	Г. Труханов


Керуюча справами								О. Оніщенко





Вик. Маркова 723-02-98
        (Колесник 723-84-73)
 










Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Парки Одеси» у 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 приведення Статуту комунального підприємства «Парки Одеси» у відповідність до чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Парки Одеси» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунального підприємства «Парки Одеси» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.



Міський голова                                                                   	Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами                                                            		О. Оніщенко




                                                                                                


Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 









СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ПАРКИ ОДЕСИ»
(нова редакція)



















                                                                                               




м. Одеса – 2017 


	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ ОДЕСИ» (далі – Підприємство) створено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.  
1.2. На обслуговуванні підприємства знаходяться парк культури та відпочинку «Савицький», центральний парк культури та відпочинку                         ім. Т.Г. Шевченка, парк культури та відпочинку ім. Горького, парк культури та відпочинку «Преображенський», дендропарк Перемоги.
1.3. Найменування Підприємства:
1.3.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ ОДЕСИ».
1.3.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «ПАРКИ ОДЕСИ».
1.3.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРКИ ОДЕССЫ».
1.3.4. Скорочене найменування російською мовою: КП «ПАРКИ ОДЕССЫ».
1.4. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.5. Відповідно до способу утворення 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.
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 законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65014, м. Одеса,                      вул. Маразліївська, 1.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. Будівництво та експлуатація зелених театрів, естрадно-концертних, театрально-видовищних і спортивних майданчиків та залів, пересувних цирків, центрів дозвілля, бібліотек, читальних залів, відеотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, рекреаційно-відновлювальних залів і комплексів, залів персональних електронно-обчислювальних машин, спортивних тренажерів, демонстрування кіно- і відеофільмів, відкриття стадіонів, катків, баз прокату спортивного, розважального інвентарю та іншого майна, кіосків, буфетів, комерційних відділів, магазинів, кафе та інших об'єктів.
 2.2.2. Організація і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших заходів.
2.2.3. Надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю. 
2.2.4. Створення театральних груп, циркових, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів і груп, платних курсів і гуртків для організації дозвілля. 
2.2.5. Надання у встановленому законодавством порядку в оренду будинків, споруд та іншого нерухомого майна за погодженням із Засновником або з уповноваженим органом.
2.2.6. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
2.2.7. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій. 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення до нього змін.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших господарських товариств (підприємств).
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. Подає на затвердження уповноваженому органу проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває у банківських установах рахунки.
3.3.4. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові.
3.3.5. За погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.6. Видає накази, обов’язкові для всіх працівників Підприємства.
3.3.7. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису. 
3.3.8. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарне стягнення відповідно до правил внутрішнього розпорядку. 
3.3.9. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до цього Статуту повинні бути узгоджені Засновником.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн.
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, обладнаннями; 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 рішенням Засновника.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального 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 кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством 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.
5.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
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 результатами цієї діяльності перед Засновником.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначеному законодавством України, рішеннями Одеської міської ради її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Підприємство може отримувати кошти з бюджету міста Одеси на здійснення своєї діяльності.
6.4. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом  Одеської міської ради.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. 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 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 ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Засновник затверджує зміни до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством 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 рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється 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



 


