Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 87 від 31.03.2016р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств «ЖКС «Вузівський», «ЖКС «Чорноморський», «ЖКС «Черьомушки», «ЖКС «Хмельницький», «ЖКС «Фонтанський», «ЖКС «Порто-Франківський», «ЖКС «Північний», «ЖКС «Пересипський», затверджених рішенням Одеської міської ради від 04 липня 2007 року № 1449-V»

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою удосконалення діяльності та приведення Статутів комунальних підприємств житлово-комунального сервісу у відповідність до вимог чинного законодавства виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств «ЖКС «Вузівський», «ЖКС «Чорноморський», «ЖКС «Черьомушки», «ЖКС «Хмельницький», «ЖКС «Фонтанський», «ЖКС «Порто-Франківський», «ЖКС «Північний», «ЖКС «Пересипський», затверджених рішенням Одеської міської ради                    від 04 липня 2007 року № 1449-V» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й. 


Міський голова                                                          			Г. Труханов 



Керуюча справами                                                                   		О. Оніщенко







Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 31.03.2016р.
№ 87

Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств «ЖКС «Вузівський»,                                   «ЖКС «Чорноморський», «ЖКС «Черьомушки», «ЖКС «Хмельницький», «ЖКС «Фонтанський», «ЖКС «Порто-Франківський», «ЖКС «Північний», «ЖКС «Пересипський», затверджених рішенням Одеської міської ради від 04 липня 2007 року                         № 1449-V

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. Внести зміни до Статутів комунальних підприємств                               «ЖКС «Вузівський», «ЖКС «Чорноморський», «ЖКС «Черьомушки»,                 «ЖКС «Хмельницький», «ЖКС «Фонтанський», «ЖКС «Порто-Франківський», «ЖКС «Північний», «ЖКС «Пересипський», затверджених рішенням Одеської міської ради від 04 липня 2007 року № 1449-V                     (додатки 1-8 відповідно). 

2. Доручити директорам комунальних підприємств, зазначених                            у пункті 1 цього рішення, здійснити заходи з реєстрації змін до Статутів відповідно до чинного законодавства. 

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 



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко
 							Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                               «ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ».


Секретар ради                                                                                 О. Потапський

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                             «ЖКС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ЧОРНОМОРСЬКИЙ».
 

Секретар ради                                                                                 О. Потапський

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
від
№


ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                            «ЖКС «ЧЕРЬОМУШКИ»

1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».


ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ЧЕРЬОМУШКИ».


Секретар ради                                                                                 О. Потапський

Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                            «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». 

Секретар ради                                                                                 О. Потапський


Додаток 5
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                          «ЖКС «ФОНТАНСЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ФОНТАНСЬКИЙ».

Секретар ради                                                                                 О. Потапський


Додаток 6
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖКС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ».

Секретар ради                                                                                 О. Потапський

Додаток 7
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ПІВНІЧНИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ПІВНІЧНИЙ».


Секретар ради                                                                                 О. Потапський

Додаток 8
до рішення Одеської міської ради
від
№



ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                                «ЖКС «ПЕРЕСИПСЬКИЙ»


1. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 викласти в наступній редакції:
«2.2.3. Підприємство здійснює також наступні види діяльності: 
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; 
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки 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; 
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання; 
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; 
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг; 
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси; 
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж».


ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ПЕРЕСИПСЬКИЙ».

Секретар ради                                                                                 О. Потапський


