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нIкошоль CbI tA MICьKA рАдА
ЧI I  СКJIИКАННЯ

рIшЕння
,€.0э,м/9 ьt, н iко пол ь Xn# 

Про затвердження Статуту
К оМ} iнАЛЬ ноГо ШДш ИСI \4СТВ А
(Рtr{ ТУАЛЬНА СлУкБА)) I fIКоПоЛЬСЬКоi
MICЬKOI  РДДИ у новiй редакчiТ

Вiд i,пденi та в iHTepecax територiальноi гроплэди, на виконання рiшення
Нiкопольськоi плiськоi радI .I  вiд 30.1 1.2018 JrГs 5942N| |  < Про cTBopeHHrI

Наглядовlтх рад коIu)IнальнI { х пiдпрттепtств Нiкополъськоi пцiськоТ радI { )),

керуюч1lсь статтею 26 Закону Украiни uПро rлiсцеве са\ { оврядуванI ]я в

Украiнi> , Нiкопольська п,лiська рада
ВI&IШIИЛА:

1. Затвердити Статут КОМУIIАЛЬНОГО iШДГРИеN4СТВА
@итуАльI IА слу{ tБА)) шкопольськоТ MlcbКoi рАди у новiй редакцii
(доласться).

2. Пункт 1 рiшення Нiкопольськоi плiськоi ради вiд i 1.05.2018 J{ g 61ЗбАЦI

пПро затвердження Стац,lу КО]v{ УНАЛЬНОГО П]ДТИеI \ ,{ СТВА
(ритуАльFIл служБА) i{ I кополъськоi ьцtськоi рАди у новiй

редакцii> ) вважати такиt'{ , ттI .о втратив чt,iннiсть.

3. Зобов'язатtл директора КОh{ } /МJЪI{ ОГО ПIДТИСП4СТВА
dит} /АльI IА слу)IGА)) нIкопольськоi MtcbKoi рАд4 надатI4

док)/ \ { ентI {  для проведення державноi ресстрацiТ установчI { х докупrентiв

ДеРЖаВНО} { У реестратор)/  вiддiл1, ресстрацii речових прав на нерр(опле ллайно та

реестрацiТ юриличних осiб та фiзттчнlтх осiбпiдlэттспtцiв

4. Контlэоль за виконання\ f цього рiшення пок.цасти на постiйну колtiсiю

t,,icbkoi ради з питань законностi, правопорядку, ьtобiлiзацiliноi роботiл,

реryляторноi полiтIлкt,i, регла\ { ент)/  пцiськоi i] ади та еTI IKI {  дешllтзr.rпо
дiяльностi (I t4оqэиченко).
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Цi змiни е новою редакцiсю статуту КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИеМСТВА
(ритуАльнА служБА) нIкопольськоi Mtcbкoi рАлI
(iдентифiкацiйний код 250 1 2889).

1. зАгАльнI  положЕння
1.1. КОМУFIАЛЬНЕ ПIДПРИеМСТВО (РИТУАЛЬНА СЛУЖБА)
ШКОПОЛЬСЬКОi МIСЪКОi РАДИ (даr,i  Пiдприемство ) е унiтарним
комерцiйним комун€tльним пiдприсмством, заснованим на комунальнiй
власностi територiальноТ громади MicTa Нiкополя
1.2. Пiдприсмство е правонаступником майнових прав та обов'язкiв ,Щержавного
комунaльного пiдприемства < Ритуал).
1.3. Власником Пiдприсмства € територiальна громада MicTa Нiкополя в особi

НiкопольськоТ MicbKoi ради (дi  Власник).
1.4. Пiдприемство дiе на пiдставi Господарського кодексу УкраiЪи, I { ивiльного

кодексу Украiни та Закону Украiни < Про поховання та похоронну справу), а

також на пiдставi рiшень Власника та цього Статуту.

1.5. Органом управлiння пiдприсмства е Управлiння благоустрою

iнфраструктури та комун€Lльного господарства НiкопольськоТ MicbKoi ради
(даr,i  Орган управлiння).
1.б. Основними завданнями i функцiями Пiдприемства с забезпечення згiдно з

законодавством Украiни прав громадян, здiйснення виробничогосподарськоТ

дiяльностi, спрямованоi на задоволення потреб населення, пiдприсмств,

установ, органiзачiй та iнших споживачiв з вироблених послуг та робiт,
пов'язаних з дiяльнiстю Пiдприемства.

1.7. В своiй дiяльностi Пiдприемство керуеться Конституцiею Украiни,

Законами Украiни, Постановами Верховноi Ради УкраТни, Указами Президента

Украiни, Постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями Нiкопольськоi
MicbKoT ради та виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями мiського голови, а

також цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЦПРИ€МСТВА
2. 1 . Найменування Пiдприемства:
2.| .| . Повне украiЪською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИСМСТВО
(PитуАлънА служБА>  нIкопольсъкоi Mtcbкoi рАди.
2.| .2. Скорочене украiнською мовою: КП < PИТУАЛЪНА СЛУЖБА) НМР.
2.2. Мiсцезнаходження Пiдприемства: 5З2lЗ, Щнiпропетровська обл.,

м. Нiкополь, вул. Шевченка, буд. 20За.

3. юридичниЙ стАтус пцпри€мствА.
3.1. Пiдприемство е юридичною особою, мас самостiйний баланс, вiдокремлене
майно, розрахунковi (поточнi) та iншi рахунки в бульяких установах банкiв
Украiни, круглу печатку, штамп зi своIм повним найменуванням та

iдентифiкацiйним кодом, фiрмовий бланк, може мати товарний знак, який

рееструеться вiдповiдно з дiючим законодавством i може займатися
пiдприемницькою дiяльнiстю, яка не суперечить законодавству Украiни та його
Статуту.
З.2, Пiдприсмство дiе на засадах повного господарського розрахунку,
забезпечуе самооплатнiсть, фiнансування затрат на господарську дiяльнiсть,



соцiальний розвиток та матерi€lльне стимулювання працiвникiв за рахунок
зароблених коштiв, несе повну вiдповiдальнiсть за результати господарськоi

лiяльностi.
З.З. Пiдприемство за погодженням з Органом управлiння органiзовуе
виробництво та надання послуг (робiт, ToBapiB, продукцii) i реалiзуе iT за цiнами
(тарифами), що визначаються в порядку встановленому чинним законодавством

Украiни.
З.4. Пiдприсмство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями та боргами
Власника та Органу управлiння, як i Власник та Орган управлiння не

вiдповiдають за борги Пiдприемства.
3.5. Пiдприсмство мас право вiд свого iMeHi укладати угоди (контракти),

набувати майнових та особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути
позивачем i вiдповiдачем у судових iнстанцiях.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI
4.1. Метою дiяльностi Пiдприемства е органiзацiя поховань, надання пов'язаних

з ними послуг та реалiзацiя предметiв ритуальноi належностi.

4.2. Предметом дiяльностi Пiдприсмства е :

tЗ.92 Виробництво готових текстильних виробiв, KpiM одяry ;

2З.69 Виробництво iнших виробiв iз бетону, гiпсу та цеменry ;

32.99 Виробництво iншоi продукцii, H.B.i.y ;

38.1l Збирання безпечних вiдходiв ;

42.99 Будiвничтво iнших споруд,н.в.i.у.;

4З.З2 Установлення столярних виробiв ;

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;

49.З9 Iншiй пасажирський наземний транспорт, H.B.i.y;

47.99Iншi види роздрiбноi торгiвлi поза магазинами;

бЗ.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, H.B.i.y ;

96.03 Органiзацiя поховань i надання сумiжних послуг.

81.З0 Надання ландшафтних послуг.

9б.09 Надання iнших iндивiдуальних послуг.

82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, H.B.i.y.

74.90Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, H.B.i.y.

82. l 9.Фотокопiювання, пiдготування документiв та iнша спецiалiзована

допомiжна офiсна дiяльнiсть.
4.2. fuя здiйснення видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню,

Пiдприсмство оформлюе необхiднi лiцензii в установленому чинним

законодавством порядку.
5. мАино пIдпри€мствА.

5.1. Майно Пiдприемства е власнiстю територiальноi громади MicTa Нiкополя i
закрiплюеться за ним на правi господарського вiдання.
5.2. Пiдприемство володiе, користусться, i розпоряджасться майном,
закрiпленим за ним Власником, з обмеженням правомочностi розпорядження
щодо окремих видiв майна за згодою Власника.
5.3. Власник майна, закрiпленого на правi господарського вiдання за

Пiдприемством, здiйснюе контроль за використанням i збереженням н€Lпежного

йому майна i безпосередньо або через Орган управлiння, не втручаючись в

оперативно  господарську дiяльнiсть Пiдпри€мства.
5.4. Майно Пiдпри€мства становлять виробничi та невиробничi фонди, а також
iншi цiнностi BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному балансi



Пiдприемства.
5.5. Майном визнача€ться сукупнiсть речей та iнших цiнностей (включаючи

нематерiальнi активи), якi мають BapTicHe визначення, виробляються чи
використовуються у дiяльностi Пiдприемства та вiдображаються в його балансi
або враховуються в iнших передбачених законом формах облiку майна
Пiдприемства.
5.б. Основними фондами виробничого i невиробничого призначення е будинки,
споруди, машини та устаткування, обладнання, iнструменти, виробничий
iHBeHTap i приладдя, господарський iHBeHTap та iнше майно тривалого
використання, що вiднесено законодавством до основних фондiв.
5.7. Оборотними засобами е сировина, па.пивомастильнi матерiали, малоцiннi
предмети та предмети, що швидко зношуються, iнше майно виробничого i

невиробничого призначення, що вiднесено законодавством до оборотних

засобiв.
5.8. Коштами у складi майна Пiдприемства можуть бути грошi як у
нацiональнiй так i в iноземнiй ваltютi, призначенi для здiйснення товарних

вiдносин Пiдприсмства з iншими суб'сктами господарювання, а також

фiнансових вiдносин вiдповiдно до законодавства.

5.9. Товарами у складi майна Пiдприсмства визнаються вироблена продукцiя
(ToBapHi запаси), виконанi роботи та послуги.
5.10. .Щжерелами формування майна Пiдприсмства е:

 грошовi та матерiальнi внески Власника;
 доходи, одержанi вiд реалiзацii ToBapiB та послуг;
 кредити банкiв та iнших кредиторiв;
 капiтальнi вкладення i дотацii з бюджетiв;
 майно, придбане в iнших суб'ектiв господарювання, органiзацiй та

громадян у встановленому законодавством порядку;
 iншi джерела, не забороненi законодавчими актами УкраiЪи.
5.1l. Пiдприемство не мас права безоплатно передавати н€шежне йому майно

iншим юридичним особам та громадянам, KpiM випадкiв, передбачених

законом.
5.12. Пiдприемство мае право здавати юридичним та фiзичним особам в оренду
майно та засоби виробництва, у порядку встановленому чинним
законодавством, за рiшенням Власника
5.13 Пiдприемство користу€ться банкiвським кредитом на комерчiйнiй

договiрнiй ocHoBi, а також може надавати банку на договiрнiй ocHoBi право

використовувати своТ вiльнi кошти i встановлювати проценти за Тх

використання за згодою Власника.
5.14 Пiдприсмство несе вiдповiдальнiсть за додержання кредитних договорiв i

розрахунковоi дисциплiни.
5.15. Пiдприемство, реалiзус та придбавае цiннi папери вiдповiдно до
законодавства в Украiнi,
5.16 Залежно вiд економiчноТ форми, якоi набувас майно у процесi здiйснення
господарськоi дiяльностi, маЙновi цiнностi нzLпежать до основних фондiв,
оборотних засобiв, коштiв, ToBapiB.

5.17. Реалiзацiя майнових прав Пiдприемства здiйснюсться в порядку,
встановленому Господарським Кодексом УкраiЪи, iншими законодавчими
актами УкраiЪи.
5.18. .Щержава гарантуе захист майнових прав Пiдприемства. Вилучення



державою майна Пiдприемства, що використову€ться ним, здiйснюсться лише у
випадках i порядку, передбачених законом.

б. СКЛАД 1 КОМПЕТЕНЦIЯ ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ
6.1. Управлiння Пiдприсмством здiйснюеться вiдповiдно до цього Статуту.

6.2. Безпосередн€ управлiння Пiдприемством здiйснюеться Власником через

Орган управлiння.
6.3.Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприсмством здiйснюс
керiвник Пiдприсмства директор, (далi по тексту  директор), який

призначасться TepMiHoM вiд З мiсяцiв до 5 poKiB на посаду Власником

вiдповiдно до дiючого законодавства. Строк найму, права, обов'язки i
вiдповiдаrrьнiсть директора, умови його матерiа_пьного забезпечення, iншi

умови найму визначаються контрактом.

6.4. Власник:
6.4.| . Визначае головнi напрямки дiяльностi Пiдприемства, затверджуе плани

дiяльностi та звiти про його виконання.

6.4.2. Затверджус Статут Пiдприемства, здiйснюе контроль за його

дотриманням, у разi необхiдностi забезпечус приведення Статуту у
вiдповiднiсть iз законодавством.
6.4.З. Затверджуе фiнансовий план Пiдприсмства та контролюе його виконання.

6.4.4. Укладае i розривас контракт з директором Пiдприсмства та здiйснюе

контроль за його виконанням.

6.4.5. Погоджуе Пiдприсмству договори про спiльну дiяльнiсть, за якими

використовусться нерухоме майно, що перебувае в його господарському

вiданнi,
6.4.6. Погоджуе створення структурних пiдроздiлiв Пiдприемства. TaKi

cTpyкTypHi пiдроздiли дiють вiдповiдно до положення про них, затвердженого

наказом директора Пiдприсмства.
6.4.7. Здiйснюе контроль за фiнансовою (бюджетною) та штатною

дисциплiнами Пiдприемства, за ефективнiстю використання та збереженням

майна, що е власнiстю територiальноi громади MicTa Нiкополя та закрiплене за

Пiдприемством на правi господарського вiдання.

6.4.8. Приймас рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприемства,

призначас лiквiдацiйну комiсiю, комiсiю з припинення, затверджус

лiквiдацiйниil баланс, передавurльний акт.

6.4.9. У випадках визначених законодавством надае дозвiл або вiдмову на

оренду майна Пiдприемства i пропозицii щодо умов договору оренди з метою

забезпечення ефективного використання орендованого майна.

6.4.10.Здiйснюе iншi повноваження, встановленi законодавством.
6.5. Мiсцевий орган виконавчоi влади укJIадае з Пiдприемством договори про
надання риту€lльних послуг за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.'
6.6. Щиректор Пiдприемства :

6.б.1. Безпосередньо пiдпорядковуеться Органу управлiння та несе персонzlльну
вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на Пiдприсмство завдань i
здiйснення ним cBoix функцiй.
6.6.2..Щiе без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси в

органах державноi влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органах у
вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдписуе вiд його
iMeHi документи та видае довiреностi та делеryс право пiдпису документiв



iншим посадовим особам Пiдприсмства, укладае договори, вiдкрива€ в органах

!ержавноi казначейськоi служби Украiни та установах банкiв поточнi та iншi

рахунки.
6.6.3.Самостiйно вирiшуе питання дiяльностi Пiдприемства за винятком тих, що
вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенцii Власника та

Наглядовоi ради.
6.6.4. Органiзовуе роботу Пiдпри€мства щодо надання населенню, згiдно з

вимогами нормативноправових aKTiB риту€tльних послуг.
6.6.5. Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового плану i
плану розвитку Пiдприсмства, результати його господарськоi дiяльностi,
виконання покulзникiв ефективностi дiяльностi Пiдпри€мства, якiсть послуг, що
надаються Пiдприсмством, використання наданого на правi господарського
вiдання Пiдприемству майна територiа_гrьних громад i доходу згiдно з вимогами

законодавства, цього Статуту та укладених Пiдприсмством договорiв.
6.6.6. Корисryеться правом розпорядження майном та коштами Пiдприсмства
вiдповiдно до законодавства та цього Статуту, Забезпечуе ефективне

використання i збереження закрiпленого за Пiдприемством майна на правi
господарського вiдання.
6.6.7. У межах cBoci компетенцii видае накази та iншi акти, дас вказiвки,

обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприсмства.
6.6.8. Забезпечуе контроль за веденням та зберiганням бухгалтерськоi та iншоi
документацii.
6.6.9. У строки та у порядку, встановленими законодавством, повiдомляе
вiдповiднi органи про бульякi змiни в даних про Пiдприсмство, внесення яких
е обов'язковим до Сдиного державного реестру юридичних осiб та фiзичних
осiбпiдприсмцiв та громадських формувань.
6.6.10. Подас встановленому порядку Власнику кварт€lльну, рiчну, фiнансову та

iншу звiтнiсть Пiдприсмства, зокрема щорiчно до 0l лютого нада€ Власнику
бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформацiю про рух основних засобiв.
6.6.11. Приймае рiшення про прийняття на роботу, звiльнення з роботи
працiвникiв Пiдприсмства, а також iншi, передбаченi законодавством про

працю рiшення у сферi трудових вiдносин, укладас трудовi договори з

працiвниками Пiдприсмства. Забезпечуе рацiональний добiр кадрiв,

дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Створюе умови пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв
згiдно iз затвердженим в установленому порядку штатним розкладом.
6.6.12. Забезпечус проведення колективних переговорiв, укJIадення
колективного договору у порядку, визначеному законодавством Украiни.
6.6.13. Признача€ на посаду та звiльня€ з посади свого засryпника та головного
бухгалтера Пiдприемства. Призначае на посаду та звiльняс керiвникiв
структурних пiдроздiлiв, iнших працiвникiв.
6.6.14. Забезпечуе дотримання на Пiдприемствi вимог законодавства про
охорону працi, санiтарногiгiенiчних та протипожежних норм i правил,
створення н€lJIежних умов працi.
6.6.15. Вживае заходи до своечасноi та в повному обсязi виплати заробiтноТ
плати працiвникам Пiдпри€мства.
6.6.16. Несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству з власноТ вини у
порядку визначеному законодавством.



6.6.| 7. Затверджу€ положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприемства, iншi

положення, iнструкцii та порядки, що мають системний характер. ЗатверДЖУе

функцiона: lьнi обов'язки та посадовi iнструкцii працiвникiв Пiдприсмства.

6.6.18. На пiдставi фiнансового плану Пiдприемства, погодженого в

установленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням
необхiдностi створення вiдповiдних умов для забезпечення належноi

доступностi та якостi ритуапьних послуг, на власний розсуд визначае Та

затверджуе органiзацiйну структуру Пiдприемства, штатну чисельнiсть

працiвникiв, штатний розпис Пiдпри€мства та погоджус з органом управлiння
Пiдприемства.
6.б.19. Вирiшуе iншi питання, вiднесенi до компетенцii директора Пiдприемства

згiдно iз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж Власником i

директором Пiдприсмства.
6:7. Щиректор Пiдприемства та головний бухгалтер несуть персон€Lпъну

вlдповlдzlльнlсть за додержання порядку

бухгалтерського облiку та статистичноi

законодавством порядку.

ведення l достовlрнlсть
звiтностi у встановленому

6.8. У разi вiдсутностi директора Пiдприсмства або неможливостi виконувати

cBoi обов'язки з iнших причин, обов'язки виконуе заступник директора, чи iнша

особа згiдно з функцiонulпьними (посадовими) обов'язками.

6.9. Щиректор Пiдприемства, його заступник, головний бухгалтер та керiвники

структурних пiдроздiлiв с офiцiйними представниками Пiдприемства, дiють в

межах своТх повноважень та представляють iнтереси Пiдприемства у

державних органах, установах та органiзацiях, а також у взаемовiдносинах з

органiзацiями та фiзичними особами, у тому числi iноземними, вiдповiдно до

наданих Тм повноважень.

6.10. Щиректор Пiдприсмства, його засryпник, головний бухгалтер та керiвники

пiдроздiлiв у межах своТх повноважень здiйснюють поточне керiвництво

Пiдприемством та його пiдроздiлами.

6.1 1. Громадський контроль за дiяльнiстю Пiдприемства здiйснюе Наглядова

рада (у разi iT утворення), яка € постiйно дiючим колегiальним органоМ

управлiння Пiдприемства, що в межах компетенцiТ, визначеноi законодавством

i цим Статутом, контролюе та координус дiяльнiсть Пiдприемства.

6.1 1.1" Кiлькiсть членiв Наглядовоi ради Пiдприемства склада€ться

з б осiб.
6.| | .2. Персональний склад Наглядовоi ради затверджу€ться Органом

управлiння. Наглядова рада дiе до прийняття рiшення про затвердження нового

складу Наглядовоi ради або внесення змiн до скJIаду Наглядовоi ради.
6.11.3. ,.Що складу Наглядовоi ради включаються уповноваженi особи вiд таких

суб'ектiв подання:
 представники вiд мiського голови  | lЗ вiд загального складу Наглядовоi

ради;
 представники вiд MicbKoi ради  llЗ вiд загального скJIаду Наглядовоi

ради;
 нез€Lпежнi члени вiд громадських органiзацiй обранi на конкурсних

засадах вiдповiдно до вимог мiсцевих нормативноправових aKTiB  | l3 вiд

загапьного скJIаду Наглядовоi ради.
6.1 1.4. Компетенцiя i органiзацiя дiяльностi Наглядовоi ради визначасться та

реryлюеться рiшенням НiкопольськоТ мiськоi ради вiд 30 листопада 2018 року



J\ lb 5942N| I , пПро створення наглядових рад комун€Lльних пiдприсмств
Нiкопольськоi мiськоI  ради), а також Положенням про Наглядову раду, що
затверджусться Органом управлiння.
б.11.4. Bci члени Наглядовоi Ради здiйснюють свою дiяльнiсть на громадських
засадах без оплати.

6.11.5. Наглядова рада Пiдприемства :

6. 1 1.5. l. Затверджуе план роботи наглядовоi ради.
6.| 1.5.2. Розглядае питання щодо дотримання вимог законодавства пiд час

здiйснення риту€tльних послуг Пiдприемством.
6.11.5.З. Погоджуе рiшення про призначення на посаду директора
Пiдприемства.
6.11.5.4. Погоджуе рiшення про звiльнення з посади директора Пiдприемства.

6.1 1.5.5. Розглядае питання щодо дотримання Пiдприсмством прав та

забезпечення прав споживачiв пiд час надання ритуaльних послуг, в тому числi
питання щодо н€tпежного розгляду скарг споживачiв (i*  законних
представникiв, членiв ciM'i та родичiв) та реагування Пiдприемством на TaKi

скарги.
6.11.5.6. Розглядае питання щодо результатiв фiнансовогосподасрськоi
дiяльностi Пiдпри€мства.
6.| | .5.7 . Вносить директору Пiдприемства пропозицiТ з питань його дiяльностi,
покращення якостi забезпечення населення ритуztльними послугами.

6.11.5.8. Бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо розвитку матерiально

технiчноi бази та iнфраструктури Пiдприсмства.
6.11.5.9. Iнформуе Власника Пiдприемства (Орган управлiння) про недолiки

дiяльностi Пiдприсмства, випадки недодержання вимог законодавства пiд час

здiйснення надання ритуztльних послуг.
6.11.5.10. Здiйснюе контроль за своечасним, достовiрним i повним публiчним

розкриттям iнформацii, яка пiдлягас оприлюдненню Пiдприемством.
Вiдповiдно до вимог частини 8 статгi 78 Господарського кодексу Украiни,
Закону Украiни пПро доступ до публiчноI  iнформацii> > , Статуту територiальноТ

громади MicTa Нiкополя, чинного законодавства та рiшень мiськоI  ради.
6. 1 1 .5.1 1 . Забезпечуе запобiгання, виявлення та вреryлювання конфлiктiв
iHTepeciB директора та членiв Наглядовоi ради, у тому числi за використанням
майна Пiдприсмства в особистих iHTepecax та укладенням угод з посадовими

особами, а також iнформування суб'екта управлiння Пiдпри€мства про виявленi
порушення.
6.11.5.12. Здiйснюе контроль за виконанням Пiдприсмством рiшень
НiкопольськоТ MicbKoT ради та ii'виконавчих органiв.
6.1 1.5.13. Складас щорiчний звiт Наглядовоi ради за результатами iT дiяльностi,
оцiнка роботи членiв Наглядовоi ради та якостi управлiння.
6. 1 1.5. 1 4.Формуе антикорупцiйну полiтику Пiдприемства.
6.11.5.15. Погоджуе розмiщення Пiдприсмством цiнних паперiв, KpiM акцiй.
6.11.5.1б. Погоджуе викуп розмiщених Пiдприсмством цiнних паперiв, KpiM
акцiй.
6.11.5.17. Обирае нез€Lпежного аудитора Пiдприсмства та визначення умов
договору, що укJIадаеться з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6.11.5.18. Викону€ розпорядження голови, рiшення MicbKoi ради та виконавчого
KoMiTeTy про особливостi звiтування перед територiальною громадою,



затвердження форми, складанн я та оприлюднення рiчного звiту Наглядовоi

ради за результатами if дiяльностi.
6.11.5.19. Наглядова рада може вирiшувати iншi питання, що згiдно з

законодавством та Статутом Пiдприемства напежать до компетенцii Наглядовоi

Ради.

7. прАвА тА оБов,язки пцпри€мствА.
7. 1. Права Пiдприемства:
7.| .l. Пiдприемство самостiйно плануе свою дiяльнiсть, визначае стратегiю та

ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до гапузевих науковотехнiчних
прогнозiв та прiоритетiв, кон'сктури ринку продукцii, ToBapiB, робiт, послуг та

економiчноТ ситуацii.
7.I .2. Пiдприемство мае право укладати угоди, контракти та iншi юридичнi

акти, набувати майновi i особистi немайновi права, нести обов'язки, бути

позивачем i вiдповiдачем у Bcix судових iнстанцiях як в YKpaiHi, так i за

кордоном.
7 .2. Обов'язки Пiдприемства:

7.2.1. Пiдприсмство:
_ забезпечуе свосчасну оплату податкiв та iнших вiдрахувань згiдно з

чинним законодавством ;

 закуповуе необхiднi матерiальнi ресурси для забезпечення безперебiйноi

дiяльностi пiдприемства;
 створюс ншlежнi умови для високопродуктивноТ працi, технiки безпеки,

соцiального страхування ;

 здiйснюс заходи по вдоскон€Lленню органiзацii заробiтноi плати

працiвникiв метою посилення iх матерiальноi зацiкавленостi як в результатах
особистоi працi, так i в заг€Lпьних пiдсумках роботи Пiдприемства, забезпечуе

економне та рацiональне використання фо"ду споживання i своечаснi

розрахунки з працiвниками Пiдприемства.

7.2.2. Пiдприемство здiйснюс бухгалтерський, оперативний облiк та веде

статистичну звiтнiсть, згiдно з чинним законодавством.

.Щиректор Пiдприсмства та Головний бухгалтер несуть персон€Lльну

вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення та достовiрнiсть облiку i
статистичноi звiтностi.

8. ПОРЩОК РОЗПОДIЛУ ПРИБУТКIВ ТА ЗБИТКIВ
8.1. Прибуток (збиток) Пiдприсмства е покzlзником фiнансових результатiв його
господарськоi дiяльностi> >  який визначаеться шляхом зменшення суми вzLпового

доходу (вируrки) за певний перiод на суму в€Lпових витрат та на суму
амортизацiйних вiдрахувань.

Прибуток Пiдприсмства утворю€ться з надходжень вiд господарськоi

дiяльностi пiсля покриття матерiа_пьних та прирiвняних до них витрат i витрат
на оплату працi,

З економiчного прибутку Пiдприемства сплачуються передбаченi законом
податки та iншi обов'язковi платежi, а також вiдсотки по кредитах банкiв.

Чистий прибуток Пiдприемства визначаеться як рiзниця мiж сумою
економiчного прибутку вiд фiнансового результату господарськоi дiяльностi до
оподаткування та сумою податку на прибуток.



8.2. Склад в€Lпового доходу та вапових витрат Пiдприемства визначаеться

законодавством. !ря цiлей оподаткування законом може встановлюватися
спецiальний порядок визначення доходу як об'екта оподаткування.
8.3. Порядок використання прибутку (доходу) Пiдприемства визначас,.Щиректор

Пiдприемства вiдповiдно до затвердженого Власником фiнансового плану з

урахуванням вимог Господарського кодексу Украiни, законiв УкраТни та

розпоряджень Власника.
8.4. На Пiдприемствi створю€ться Резервний фонд, а також iншi фонди, що
передбаченi фiнансовим планом, або чинним законодавством.
8.5. Пiдприемство може використовувати кошти Резервного фонду на додатковi
витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних

програм, поповнення нестачi власних оборотних коштiв, покриття збиткiв вiд

зниження цiн на продукцiю та на iншi цiлi.
8.б. За рiшенням Власника частина коштiв Резервного фонду Пiдприсмства
може бути використана на оплату працi з компенсуванням ix в наступному
перiодi та на iншi цiлi.
8.7. Покриття збиткiв Пiдприемства здiйснюсться за рахунок його грошових
коштiв.
8.8. Збитки

державноТ
вiдшкодовуватись з€вначеними органами добровiльно або за рiшенням суду.

9. СОЦIАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПЦПРИ€МСТВА
9.1. Труловий колектив Пiдприемства становлять yci громадяни, якi сво€ю

працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюють трудовi вiдносини

працiвника з Пiдприсмством.
9.2. Щля реryлювання виробничих, трудових та економiчних вiдносин, питань

охорони працi, соцiальнокультурного розвитку трудового колективу, здоров'я

його членiв укладаеться колективний договiр. Колективний договiр укладаеться
мiж Пiдприемством, з однiсi сторони, i первинною профспiлковою

органiзацiсю, якi дiють вiдповiдно до cBoix cTaTyTiB, а у разi ix вiдсутностi 

представниками, вiльно обраними на загчLпьних зборах найманих працiвникiв

або уповноважених ними органiв, з другоi сторони.

9.3. Пiдприсмство може забезпечувати пiдготовку квалiфiкованих робiтникiв та

спецiалiстiв, ix економiчне i професiйне навчання у навч€tльних закладах за

вiдповiдними угодами, за погодженням з Власником.
Пiдприемство надас пiльги вiдповiдно до закону cBoiM працiвникам, якi
навчаються без вiдриву вiд виробництва.
9.4. ,.Щиректор Пiдприемства зобов'язанi забезпечити для Bcix працiвникiв
Пiдприсмства н€Lпежнi i безпечнi умови працi. ,Щиректор Пiдприсмства несе
вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю
та працездатностi його працiвникiв.
9.5. Пiдприемство може встановлювати для cBoix працiвникiв додатковi
вiдпустки, скорочений робочий день та iншi пiльги, згiдно законодавства.
9.б. Повноваження трудового колективу реалiзуються через загальнi збори, що
скликаються не менше двох раз у piK. Iнтереси трудового колективу у перiод
часу мiж зборами висловлюе Профспiлковий KoMiTeT.

9.7. Профспiлковий KoMiTeT вiд iMeHi та за дорrIенням трудового колективу

укладае з Власником, в особi Щиректора Пiдприсмства, колективний договiр.

завданi
влади

Пiдприсмству
чи органiв

внаслiдок
мiсцевого

виконання рlшень
самоврядування

органiв
можуть



9.8. Колективним договором реryлюються виробничi, трудовi, та соцiальнi
вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiсю Пiдприсмства.
Вимоги до змiсту i порядку укладання колективного договору визначаються
Законом УкраiЪи пПро колективнi договори та угоди)).

1 0. господАрськА дIяльнIсть пIдпри€мствА.
l0.1. Вiдносини Пiдприемства з iншими пiдприемствами, органiзацiями,
громадянами в ycix сферах господарськоi дiяльностi здiйснюеться на ocHoBi

договорiв.
| 0.2. Основним узагzLпьнюючим показником фiнансових результатiв
господарськоi дiяльностi Пiдприемства е його прибуток.
10.3. Пiдпри€мство реалiзуе свою продукцiю та надае послуги на договiрнiй
ocHoBi за цiнами i тарифами, що визначаються в порядку встановленому
чинним законодавством УкраТни,

10.4. Пiдприсмство, за попереднiм узгодженням з Власником або Органом

управлiння, визначае фонд оплати працi без обмеження його з боку державних
органiв, якщо iнше не передбачено чинним законодавством.
10.5. Пiдпри€мство утворюс за рахунок прибутку цiльовi фонди, призначенi для
покриття витрат, пов'язаних зi своею дiяльнiстю:
 амортизацiйний фонд;
 фондрозвитку виробництва;
 фонд споживання (оплати працi);

 резервний фо"д,
 фонд матерiального заохочення працiвникiв;
 iншi фонди (соцiального розвитку, тощо)
Порядок використання цих фондiв визначасться вiдповiдно до фiнансового
плану та положення про розподiл прибутку.
10.6. Щжерелом формування фiнансових pecypciB Пiдприемства е його

прибуток, благодiйнi внески пiдприсмств, органiзацiй, громадян та iншi
надходження, включаючи централiзованi капiтальнi вкладення та кредити, а

також дотацii з бюджету.
11. оплАтА прАцI

11.1. ,,Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства € частина

доходу, одержаного в результатi його господарськоТ дiяльностi.
l1.2. Щиректор Пiдприемства обирае форми i системи оплати працi. Встановлюе
працiвникам KoHKpeTHi розмiри тарифних ставок, пiдрядних розцiнок,
посадових окладiв, премiй, винагород, надбавок i доплат на умовах,
передбачених г€tлузевою угодою та Колективним договором.
1 1.3. Мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижче
встановленого законодавством УкраiЪи мiнiмального розмiру заробiтноi плати.

12. ЦИВIЛЬНА ОБОРОНА ТА ВIЙСЬКОВИЙ ОБЛIК
12.1. Вiйськовий облiк, мобiлiзацiйнi заходи здiйснюються вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.
| 2.2. Щпректор Пiдприемства одночасно з керiвником цивiльноi оборони, несе
персон€lльну вiдповiдальнiсть за стан та виконання заходiв цивiльноi оборони.
Заходи цивiльноi оборони плануються та проводяться на ocHoBi чинного
законодавства Украiни.

13. контролъ зА дIяльнIстю пцпри€мствА



l3.1. Контроль за окремими сторонами дiяльностi Пiдприсмства здiйснюе :

державна податкова iнспекцiя;  виконавчi органи Нiкопольськоi мiськоI  ради i

державнi органи, на якi покладено нагляд за дотриманням безпеки виробництва

i працi, протипожежною i екологiчною безпеки; iншi органи вiдповiдно до
законодавства Украiни.

14. оБлIк тА звIтнIстъ
14.1. Пiдприемство здiйснюе оперативний та бухгалтерський облiк результатiв
своеi роботи, веде статистичну звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського

облiку та статистичноi звiтностi визнача€ться вiдповiдним законодавством.

| 4.2. Посадовi особи Пiдприемства за перекручення державноТ звiтностi несуть

встановлену законодавством Украiни дисциплiнарну, адмiнiстративну або

кримiнальну вiдповiдальнiсть.

15. ВОЛОДIННЯ ТА КОРИСТУВАНFUI  ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
15.1. Володiння та користування природними ресурсами Пiдприсмство
здiйснюе, вiдповiдно до встановленого порядку, за плату, а у випадках,

передбачених законодавчими актами Украiни, на пiльгових умовах.
| 5.2. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за додержання вимог i норм по

oxopoHi, рацiональному використанню, вiдновленню i oxopoHi земель, вод, надр

та iнших pecypciB. За порушення цих норм i вимог його дiяльнiсть може бути

припинена частково, тимчасово або повнiстю, вiдповiдно до законодавства

Украiни.

1б. зАБЕзпЕчЕння пожЕяtноi БЕзпЕки
16.1. Забезпечення пожежноi безпеки с складовою частиною виробничоi та

iншоi дiяльностi Пiдприсмства.
16.2. Забезпечення пожежноТ безпеки на Пiдприсмствi покJIадаеться на

,Щиректора та уповноважених ним осiб.
16.3. За порушення, встановлених законодавством вимог пожежноТ безпеки,

невиконання приписiв посадових осiб Щержавного пожежного нагляду,

посадовi особи Пiдприемства несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого
законодавства Украiни.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМIН I  ДОПОВНВНЬ ДО СТАТУТУ ПЦПРИ€МСТВА
l7.1. Змiни i доповнення до Статуту Пiдприемства вносяться за рiшенням
Власника i пiдлягають державнiй реестрацii за тими ж правилами, що
встановленi для державноi реестрацii пiдприемства.

18. рЕоргАнIзАцIя тА лIквIдАцIя пIдпри€мствА
l8.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюсться шляхом його

реорганiзацii (злитгя, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii за

рiшенням Власника Пiдприемства а у випадках передбачених Господарським
Кодексом УкраiЪи  за рiшенням суду.
l 8.2. Пiдприемство лiквiдуеться:
 за рiшенням Власника;
 на пiдставi рiшення суду в випадках, передбачених чинним законодавством
Украiни.



i В.з. Лiквiдацiя Пiдприсп{ ства здiйснюсться лiквiдацiйною коtrtiсiсю, яка

)/ творю€ться ВласнI { ко} { , або iншl.i\ {  органо\ { , вIлзначени\1 законо\ { .

18.4. Власник, або орган якlтiл прltйняв рiшення про лiквiдацiю Пiдпрlасl{ ства

встановпюе порядок та визначас строк заявлення кредI .iтораI \ ,fи сЁоТх вI { } { ог, що

не I \ { O,{ ie бl,ти I { еншиh{  двох i бiльше шести плiсяrтiв з дня оприлюдненнJI

повiдоллленнJI  про лiквiдацiю.
i 8.5. Претензii, черговiсть та порядок задово.r]ення ви\ { ог кредI tторiв

визначаються вiдповiдно до закону.

i 8.6. Коштlл, що за* rтишилLlся пiсля задоволення претензili кредиторiв,

використовlzglra, за вказiвкою ВласнIтка Пiдприеп{ ства.

18.7. Грошовi кошти, що Hane.кaTb ПiдпрI { с\ [ ств)/ , пiсля розрахункiв по оплатi

працi осiб, якi працюють на )/ } ,{ овах найtт1,, та вI .I конання зобов'язань llеред

бюдit< етопл, банка\ ll.i та iншlтLtIл кредитора\ { I .i, ЗаJI I { шаються у розпорял;кеннi

Власника Пiдгrрлrсп{ ства.

18.8. СкасуваннЯ державнОi peccTpaTtiT позбавлЯс ПiдпРliсп,{ ствО стат\ / с)/

юридичноi особи i с пiдстаБою для вI { л)чення ilого з дер,{ iавI ]ого реестру.

пiдпрI tсп[ство вважаеться лiквiдовани\ {  з дня внесення до деряiавного peccчr} l

запLiс)/  про припI ,Iнення ilого дiяльностi.
18.9. Лiквiдацiйна коллiсiя, або iнший орган, якиli проводить лiквiДатtiю

ПiдпlэIтсr,{ сТВа розl,tiщl,е в друкованих спецiалiзованих засобах п,tасовоi

iнфорпtацii та (або) офiчiйноп{ у друковано} { )/  виданнi органу державноi владiа

чи орган)I  плiсцевого са[ { оврядуваншI  за ьtiсцезнаходження\4 Пiдпрllеl,fства

повiдопtлення про його лiквiдацiю та порядок i cTpoKIe заявлення к1]едитораN{ I ,I

своiх вLI } 1ог, а явниХ (вiдоллих) кредlлторiв повiло\ { ляе персонапьно )/  письп',.овiй

форплi у встановленiй Господарськип{  Кодексоttл YKpaiHl,t чI {  спецiацьнtlпt

законо\4 строки.

Секретар пtiськоi ради 0.I . Саюrс
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