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стАття l. зАгАльш положЕннrI
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПIШРИ€МСТВО (ВОДОКАНАЛ)

ВУГЛЕДАРСЬКОi MICЬKOI ГНДt>, д€lлi <Пiдприемство>, створене згiдно iз
I-{ивiльним кодексом УкраiЪи, Господарським кодексом Украiни, Законом
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>.

1.2. Власником та Засновником Пiдприемства € територiальна громада
MicTa Вугледара.Щонецькоi областi в особi ВуглеларськоТ MicbKoT ради.

1.3. У своiй дiяльностi Пiдприемство керуеться ций Стаryтом,
Господарським Кодексом Украiни, Щивiльним Кодексом Украiни, Законами
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <Про питну воду та питне
водопостачання), <про житлово-комунальнi послуги) та iншими
законодавчими та нормативними актами.

1.4. Пiдприемство € юридичною особою.
Пiдприемство мае самостiйний баланс, поточний, валютний та iншi

рахунки в банкiвських установах, печатку зi своiм найменуванням, штамп i

фiрмовий бланк. Пiдприемство може мати товарний знак (логотип), що
ре€струеться вiдповiдно до чинного законодавства.

1.5. Пiдприемство е самостiйним юсподарським суб'ектом, може вiд
свого iMeHi набувати маЙнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки,
бути позивачем та вiдповiдачем у господарському судi, судах загальноТ
юрисдикцii, третейському судi, укладати угоди.

1.6. Пiдприемство здiйснюе свою дiяльнiсть на власний ризик, з правом
найму робочоТ сили згiдно з чинним законодавством та цим статутом.

1.7. Пiдприемство створено на невизначений TepMiH.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАНFUI ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕНFUI ШДIРИеМСТВА
2.1. Пiдприемство мас:
повне найменування: Комунальне пiдприсмство <<Водоканал>>

ВугледарськоТ мiськоi ради)) ;

скорочену назву: КП <Водоканал) ВМР).
2.2. Мiсцезнаходження та юридична адреса Пiдприсмства: 85670, УкраТна,

Щонецька обл., м. Вугледар, вул. 1З Щесантникiв, 13б.

СТАТТЯ 3. ЗАВДАНI-UI, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI
шдIриемствА

3.1. Пiдприемство створю€ться з метою отримання прибутку внаслiдок
задоволення законним шляхом iHTepeciB та потреб фiзичних та юридичних осiб,
а також задоволення на пiдставi отриманого прибутку соцiально-економiчних
iHTepeciB Власника i членiв трудового колективу Пiдприсмства. !одатковою
метою е забезпечення ст€Lлого розвитку Вуглеларськоi MicbKoT об'еднаноТ
територiальноi громади за рахунок удоскон€Lлення комунального господарства.
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Переважними у цьому напрямку визначаються:

3.1.1. забезпечення вiдповiдного рiвня функцiонування комунальноi
системи та створення н€Lпежних умов для життедiяльностi населення
ВугледарськоТ Mic ькоТ об' сднаноi територiальноi громади ;

З.I.2. отримання прибутку пiд час участi у ринкових вза€мовiдносинах та
на ocнoBi задоволення потреб громадян, колективних, державних та iнших
пiдприемств у виробництвi продукцii i ToBapiB, виконання робiт та послуг у
сферах, що обумовленi предметом дiяльностi Пiдприсмства;

3.1.З. забезпечення зайнятостi населення, створення умов для
працевлаштування мешканцiв ВугледарськоТ MicbKoi об'сднаноТ територiальноТ
громади за умови ефективного використання трудових pecypciB та реалiзацiТ
програм пiдвищення квалiфiкацii.

3.2. Основна дiяльнiсть Пiдприсмства спрямована на:

З.2.|. транспортування, пiдготовку, знезаражування та реалiзацiю
абонентам води питноi якостi;

З.2.2, збирання, очищення та розподiл води;

З.2.З. збирання й оброблення стiчних вод;

3.2.4. водопровiднi, каналiзацiйнi роботи.

3.3. Предметом дiяльностi Пiдприемства е:

а) збiр, транспортування, сушка, кондицiювання, утилiзачiя осадiв стiчних
вод, аеробна та анаеробна обробка, знезаражування осадiв та активного мулу;

б) контроль якостi та кiлькостi питноТ та технiчноТ води, води рiчок,
пiдземних джерел та водойм з використанням прекурсорiв;

в) контроль складу забрулнень та кiлькостi стiчних вод;

г) контроль складу осадiв, що видiляються на Bcix етапах обробки;

л) чентралiзоване водопостачання та водовiдведення;

с) реконструкцiя, ремонъ санацiя систем водопостачання, водовiдведення;

ж) обстеження внутрiшнiх поверхонь трубопроводiв, свердловин;

з) встановлення та демонтаж приладiв облiку, Тх обслуговування та
перевiрка;

i) вiдключення вiд мереж водопостачання та водовiдведення;

Т) виконання ремонтних, булiвельно-монтажних робiт;

й) розгляд, погодження та видача технiчних умов на проектування та
булiвничтво об'сктiв водопостачання та водовiдведення, пiдключення абонентiв
до мереж водопостачання та каналiзацiT;

к) розробка проектноТ кошторисноi документацiТ на нове будiвництво,

реконструкцiю;



л) технiчне переозбросння та капiтальний ремонт дiючих мереж i спорул
(у тому числi пiдключення нових споживачiв), виконання вимiрювальних робiт;

м) здiйснення контролю за капiтальним булiвничтвом об'ектiв
водопровiдно-каналiзацiйного господарства, узгодження завдань на
проектування об' eKTiB водопо стачання та водовiдведення ;

н) виконання функцiй замовника та здiйснення контролю за капiтальним
булiвничтвом об'екгiв водопровiдно-каналiзацiйного господарства, узюдження
завдань на проекryвання об'ектiв водопостачання та водовiдведення;

о) виконання розрахункiв граничнодопустимих скидiв шкiдливих
речовин, якi скидаються в каналiзацiйну мережу та воднi об'екти пiсля
очищення;

п) надання консультацiйних, експертно-аналiтичних, iнформачiйних,
}Iаркетингових, рекламних, науково-дослiдних, проектно-конструкторських та
технологiчних послуг;

р) складання технiчних регламентiв по експлуатацiТ мереж та споруд;

с) органiзацiя та обладнання зон caHiTapHoT охорони водозаборiв;

т) будiвельнi, ремонтно-булiвельнi, булiвельно-монтажнi роботи;

у) виробництво, закупiвля, реалiзацiя продукцiТ виробничо-технiчного
призначення;

ф) транспортнi послуги;

х) iнша незаборонена чинним законодавством дiяльнiсть.
Предметом дiяльностi Пiдприемства можуть бути й iншi види

юсподарськоi дiяльностi, якi не забороненi чинним законодавством.
Види дiяльностi, якi згiдно iз законодавством Украiни пiдлягають

лiцензуванню, пiдприемство може здiйснювати тiльки при наявностi лiцензiт.

СТАТТЯ 4 . ЮРИДИЧНИИ СТАТУС ПIДПРИСМСТВА

4.1. Пiдприемство с юридичною особою публiчного права вiд дня його
державноТ ресстрацii.

4.2. Пiдприемство е юридичною особою, мас вiдокремлене майно,
самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз своТм
найменуванням та iдентифiкацiйним кодом.

4.З. Щержавна ресстрацiя Пiдприемства здiйснюсться у порядку,
встановленому чинним законодавством.

4.4. Пiдприсмство дiс за принципом належностi до комунальноТ власностi
територiальноТ громади.

4.5. Пiдприсмство мас цивiльнi права та обов'язки (чивiльну
правоздатнiсть) як i фiзична особа, KpiM тих, якi за свосю природою можуть
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належати лише людинi. Пiдприемство мае право на недоторканiсть йою дiловоi
репутацiТ, н8 таемницю кореспонденцiТ, на iнформацiю та iншi особистi
немайновi права, якi можуть йому належати. Пiдприсмство здiйснюе цивiльнi
права та обов'язки через своi органи управлiння, якi дiють вiдповiдно до
Стаryry та чинною законодавства. Особистi немайновi права Пiдприемства
захищаються вiдповiдно до чинного законодавства.

Щивiльна правоздатнiсть Пiдприемства виникае з моменту його створення
i припиняеться з дня внесення до €диного державного реестру запису про його
припинення.

4.6. Пiдприемство мае право в установленому чинним законодавством
порядку, на пiдставi рiшення Засновника:

4.6.1. вступати в об'еднання з iншими суб'ектами господарськоi
дiяльностi, за умови дотримання вимог чинного законодавства;

4.6.2. виступати учасником (засновником) товариств (установ), у тому
числi юсподарських товариств та господарських об'еднань, союзiв, спiлок,
асоцiацii пiдприсмств;

4.6.3. вкладати грошовi кошти в облiгацii займу, сертифiкати банкiв та
iншi цiннi папери, що знztходяться в обiry.

4.7. Пiдпри€мство самостiйно вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i несе
вiдповiдальнiсть за наслiдки свосi дiяльностi згiдно з чинним законодавством.
Пiлприсмство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави i iT органiв.
.Щержава i iT органи не несуть вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пiдпри€мства.

Майно та активи Пiдприемства, його пiдприемств i пiдроздiлiв, а також
майно, надане iM для користування, що знаходиться на територii Украiни, не
пiдлягае конфiскацii чи iншому вилученню за винятком випадкiв, передбаченйх
чинним законодавством.

4.8. Пiдприемство самостiйно планус свою виробничо-господарську,

фiнансову та iншу дiяльнiсть на ocнoBi договорiв або iнших форм зобов'язань i
вiльне у виборi предмета таких зобов'язань та порядку й умов юсподарських
взасмовiдносин з iншими особами, у визначеннi видiв та розмiрiв
вiдповiдальностi договiрних cTopiH за прийнятими зобов'язаннями.

4.9. Пiдгrрисмство ма€ право укладати угоди (договори, контракти) з

юридичними i фiзичними особами Украiни та iнших держав, у тому числi
доювори купiвлi-продажу, мiни, застави, управлiння, утримання, зберiгання,
доручення, KoMiciT тощо, вiд свого iMeHi набувати та здiйснювати майновi та
немайновi права, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi,
юсподарському, апеляцiйному та касацiйному сулi УкраТни, третейському та
iнших судах.

Пiдприемство дiе на ocHoBi повноi господарськоI самостiйностi,
самоврядування i самоокупностi, мас вiдокремлене майно, самостiйний баланс,

розрахунковi (поточнi), валютний та iншi рахунки в установах банкiв, печатки зi
свосю назвою, штампи, фiрмовий знак (емблему), бланки та iншi реквiзити.



Фiрмовий знак (емблема) Пiдприсмства затверджусться рiшенням
4.10. Пiдприемство мас право залучати для роботи

самостiйно визначати форми, системи та розмiри оплати працi.

4.11. Пiдприемство мае право на комерцiйну таемницю, на визначення
складу й обсяry iнформацii (вiдомостей), що склада€ його комерцiйну
тасмницю, та на органiзацiю захисry свосi комерчiйноi тасмницi. Пiдприсмство
мас право не надавати cTopoHHiM особам (юридичним та фiзичним особам)
iнформацiю, що скJIадас комерчiйну таемницю, KpiM випадкiв, передбачених
ч инним законодавством.

Посадовi особи та iншi працiвники Пiдприсмства зобов'язанi зберiгати
комерuiйну тасмницю Пiдприемства i сувору конфiленцiйнiсть вiдомостей, якi
стосуються дiяльностi Пiдприсмства, не розголошувати таку iнформачiю та
вiдомостi cTopoHHiM особам, за винятком випадкiв, коли це буде вимагатись
чI{нним законодавством.

4.|2. Офiцiйною мовою Пiдприсмства е украТнська. Пiдприсмство I\1оже

BecTpt лисryвання, пiдтримувати телеграфний, телефонний, телексний та iншi
вIl_]и зв'язку з пiдприсмствами, установами, органiзацiями в YKpaTHi та за iT

\tе/i.а\tи украIнською, росiйською та iншими мовами, якщо iнше не передбачено
чIl нни]\{ законодавством.

стАття 5. зАсновник шлприемствА
5.1. Засновником та Власником Пiдприемства с територiальна громада

rticTa Вугледара в особi ВугледарськоТ MicbKoT ради, далi - кЗасновнио (або
,,В-rасник>>).

5.2. Майно Пiдприемства на правi власностi належить територiальнiй
гроrrадi в особi Вугледарськоi MicbKoT ради, далi - <Засновнио (або <Власник>).

5.3. Пiдприсмство не несе вiдповiдальностi по зобов'язаннях Засновника
Пi:присмства.

5.4. Засновник не несе вiдповiдальностi по зобов'язаннях Пiдприсмства.

5.5. У своТй дiяльностi Пiдприсмство керу€ться Констиryцiсю та Законами
}rкраТни, актами Президента та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями
Вl,г.rеларськоТ MicbKoi ради та виконавчого KoMiTery ВугледарськоТ MicbKoT ради,
розпорядженнями мiського голови, Статутом та iншими нормативно
правоврlNlи актами.

СТАТТЯ 6. ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЪКА ДIЯЛЪНIСТЬ ОБЛIК ТА
ЗВIТНIСТЪ ПIДПРИСМСТВЛ

6.1. Пiдприсмство здiйснюс свою фiнансово-господарську дiяльнiсть
вi:повiдно до затвердженого Власником фiнансового плану i пiдпорядковус iT

-]осягненню мети та реалiзацiТ статутних завдань Пiдприсмства.

засновника.

спецiалiстiв,
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б.2. Розрахунковi та iншi фiнансово-господарськi операцiТ Пiдприемства
вiдображаються на розрахункових, поточних та iнш"* pu"y"Kax. Пiдпр".rar"о
здiйснюс оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своеi дiяльностi,
дiяльностi фiлiй та представництв, а також веде бухгалтерську i статистичну
звiтнiсть та подае ii у встановленому порядку й обсязi податковим органам,
органам державноi статистики та iншим державним органам.

Фiнансовi результати i пiдсумки фiнансово-господарськоТ дiяльностi
пiдприемства вiдображаються в його рiчному балансi i .чr".рджуються
Засновником Пiдприемства.

6.З. ПеРсонаrrьнУ вiдповiдальнiсть за стан облiку, своечасне подання
статистичноI, бухгалтерськоТ та iншоТ звiтностi несе головний бухгалтер
пiлприемства, а при вiдсутностi такоI посади - керiвник Пiдприемства.

6-4. Списання з балансу Пiдприемства безнадiйноi дебiторськоТ
заборюваностi, нестач i втрат товарно-матерiальних цiнностей, мор€rльно
застарiлого, зношеного та непридатного для використання обладнання i
1ранспортних засобiв Пiдприемства, а також витрат по припинених i
незавершених капiтальних вкладеннях проводиться У порядку, передбаченому
чинним законодавством за погодженням iз Засновником.

6.5. Встановити piBeHb рентабельностi по пiдприсмству для розрасункiв
калькуJUIцiй при наданнi додаткових послуг: для населення - 4ОYо, для iнших -
50%.

б.б. Перевiрка фiнансово-юсподарськоI дiяльностi Пiдприсмства
здiйсшоеться вiдповiдними державними органами, В межах ix повноважень.

стАття 7. оБов,язки пIдприемствА тА Його зАсновникА
7. l . Пiдпри€мство зобов'язане:

7.|,|. здiйснювати власну дiяльнiсть згiдно iз Стаryтом та чинним
законодавством;

7.|.2. здiйснювати оперативний
роботи, вести статистичну звiтнiсть;

та бухгалтерський облiк результатiв своеТ

7 .l.З. своечасно проводити розрацунки
бюджетом, по оплатi працi робiтникiв;

7.|.4. забезпечити працiвникам безпечнi та не шкiдливi умови працi;

7.1.5. розробляти та реалiзовувати комплекснi заходи з охорони прашi
згi-:но з чинним законодавством;

7.|.6. В мирний та военний час виконувати мобiлiзацiйнi завдання,
запропонованi та затвердженi мiсцевими радами.

7.1.7. iНШi Обов'язки, передбаченi Статутом та чинним законодавством.

з державним та мiсцевим

7.2. Засновник зобов'язаний:
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7 .2.|. сприяти розвитку Пiдприемства;

7.2.2. проводити плановi перевiрки фiнансово-господарськоТ дiяльноСтi
Пiдприсмства в межах свосi компетенцiТ;

7,2.З. всебiчно сприяти Пiдприсмству в його дiяльностi;
7.2.4. iншi обов'язки, передбаченi Статутом та чинним законодавствоМ.

стАття s. мАЙно тА кошти пIдприемствА
8.1. Майно Пiдприемства складасться з виробничих та невиробничих

фонлiв, а також iнших цiнностей, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйномУ
ба-rанс i Пiдприемства.

Все майно Пiдприсмства перебувас у комунальнiй власностi
терllторiальноi громади i закрiплюсться за Пiдприсмством на правi

го с по.f арського вiдання.

8.2. Щжерелами формування майна Пiдприсмства е:

а) комунальне майно, передане Пiдприсмству вiдповiдно ДО РiШеННЯ
Засновника;

б) майно, отримане Пiдприсмством у результатi фiнансово-господарськоТ
:iя.-lьностi;

в) грошова BapTicTb продукцiТ, виробленоТ Пiдприсмством у реЗульТаТi
го с по.]арськоi дiяльностi ;

г) олержанi доходи вiд реалiзацii виробленоТ пролукчiТ;

:) кредити банкiв, залученi за згодою засновника;

с) благодiйнi внески i пожертвування юридичних i фiзичних осiб;

;к) iнше майно, набуте на пiдставах, Що не забороненi чинним
законодавством.

8.з. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що с

ко\l\,налЬною влаСнiстю, визначаСться вiдПовiдно до законодавства Ураiни.

8.4. Пiдприсмство не мас права безоплатно передавати н€Lпежне йому

\tal-tцo iншим юридичним особам чи громадянам, KpiM випадкiв, передбачених

законоJавством. Рiшення про вiдчуження, вiддання в заставу майнових об'сктiв,

шо Hale}iaTb до основних фондiв, здачу в оренду цiлiсних майнових комплексiв

стр} ш} рних одиниць та пiдроздiлiв Пiдприемства приймаетьСЯ ВЛаСНИКОМ.

8.5. Пiдприсмство мае право, за погодженням з Засновником, здавати в

орен_]}' (найм) вiдповiдНо дО чинногО законодавства УкраТни пiдприемствам,

органiзаrriям та установам, а також громадянам устаткування, транспортнi

за"-обlr. iHBeHTaP та iншi матерiальнi цiнностi, рухоме та нерухоме майно, якi

йorrr н&lежать, а також списувати його з балансу.

8,6. Пiдприсмство здiйснюе володiння, користування землею i iншими
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природними ресурсами вiдповiдно до мети свосТ дiяльностi та чинного
законодавства.

8.7. Кошти, одержанi вiд продажу майнових об'сктiв, що належать до
основних фондiв Пiдприсмства, використовуються вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

8.8. Пiдприсмство на власний розсул i на добровiльнiй ocHoBi здiйснюе
страхування майна, майновоi та iншоТ вiдповiдальностi, якщо iнше не
перелбачено чинним законодавством. Вигодонабувачем в разi настання
t-трзхового випадку е Власник.

8.9. Збитки, завданi Пiдприсмству в результатi порушення його прав
гро\lа.]янами, юридичними особами i державними органами, вiдшкодовуються
Пi:присмству за рiшенням суду.

СТАТТЯ 9. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ПIДПРИСМСТВА

9.1. Розмiр Стаryтного капiталу Пiдприемства складас 10 мiльйонiв 894
^itсяч 854 гривень 06 копiйок (десять мiльйонiв BiciMcoT дев'яносто чотири
_i:сячi BiciMcoT п'ятдесят чотири гривнi 06 копiйок), в ToIury числi: 4 мiльйона
QjJ тltсячi 224 гривнi 06 копiйок (чотири мiльйона дев'ятсот сорок чотири
;:сячi .rBicTi двадцять чотири гривнi 06 копiйок) балансовоТ BapTocTi булiвель та

J:lop\,]. що передаються новостворюваному пiдприсмству, 299 тисяч ]з0
.;:llBeнb (двiстi дев'яносто дев'ять тисяч ciMcoT тридцять гривень 00 копiйок)
lt-tшових коштiв на поповнення фо*rду власних основних засобiв та 5 мiльйонiв
t,,-<(:) тIlсяч 900 гривень (п'ять мiльйонiв шiстсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот
:f;lBeHb 00 копiйок) обiгових грошових коштiв,

9.2. Розмiр статутного капiталу Пiдприсмства може змiнюватись за

рiшенняrл Власника.

9.З. Змiни розмiру статутного капiталу стають чинними з моменту
внесення вiдповiдних змiн до Статуту та державноТ реестрацiТ цих змiн.

СТАТТЯ 10. ПРИБУТОК ТЛ ФОНДИ ШДПРИСМСТВА

10.1 . Прибуток Пiдприемства створюсться iз надходжень вiд
госпо:арськоТ дiяльностi пiсля покриття матерiальних витраъ а також
rере:бачених законодавством Украiни податкiв та платежiв до бюджетiв.

Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв,
ts;iкорIlстовусться за рiшенням Засновника.

l0.2. За рахунок чистого прибутку Пiдприсмство створюс спецiальнi
:i.-rboBi) фонди, призначенi для покриття витраъ пов'язаних з дiяльнiстю:

l 0.2. l . фоrд розвитку виробництва;

|0.2.2. фонд споживання
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10.2.3. iншi фонди.

10.3. Порядок формування i використання цих фоrдi" визнача€ться
чинниМ законодавствоМ та положеннямИ про них, KoTpi з€Iтверджуються
рiшенням Засновника.

10.4. Рiшенням Власника встановлюсться розмiр частки прибутку, яка
пiдлягас зарахуванню до мiського бюджеry.

СТАТТЯ 11. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ПIДПРИСМСТВОМ
1 1.1. Як Власник та Засновник, Вугледарська Micbкa рада здiйснюс своТ

ПРаВа ПО Управлiнню пiдприемством самостiЙно або через уповноваженi органи
На пi:ставi цього Статуry та своiх повноважень, визначених законодавством.

Керiвництво господарською дiяльнiстю здiйснюс директор Пiдприемства,
ШО ПрlIЗначасться на цосаду та звiльнясться мiським головою згiдно з чинни\1
законо.f, авством Украiни.

11.2. Що виключноТ компетенцii Засновника належить:

а) визначення головних напрямкiв дiяльностi Пiдприсмства, затвердження
---iaHiB та звiтiв про iх виконання;

б) затвердження та внесення змiн iдоповнень до Стаryry;

в) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Пiдприемства;

г) прийняття рiшень про реорганiзацiю, лiквiдацiю Пiдприемства,
* 3 li З начен ня л iквiдацiЙноi KoMic iT, затвердження л i квiдацiйного балансу ;

:) у разi необхiдностi, KpiM щокварт€Lльних звiтiв вiд пiдприсмства про
ilого:iяrьнiсть, отримувати за письмовим запитом додатковi звiти;

с) визначення форr контролю за дiяльнiстю Пiдприемства;

,t.) визначення умов оплати прачi Щиректора Пiдприсмства та керiвникiв
l-tого -lочiрнiх пiдприсмств, фiлiй та представництв;

з) прийняття рiшень щодо отримання Пiдприсмством банкiвських
Kpe:ltTiB;

i) отримання для розгJIяду рiчних звiтiв, балансiв, результатiв перевiрок та
BltcHoBKiB контролюючих органiв;

Т) визначення напрямкiв дiяльностi Пiдприемства, реалiзацii
1нвестrtцiйноТ, технiчноТ та цiновоТ полiтики, контроль за дотриманням
.-l l-r\t снк--I€lтури ToBapiB та послуг;

ir) розгляд пропозицiй та висновкiв щодо дiяльностi Пiдприемства;

к) попереднiй розгляд питань до розгляд} Вугледарською мiською радою
з: i l'l с н юються у по вноваженими о собам и ви кон авчого ком i тету ;

-r) шоквартальний контроль за виконанням встановлених Вугледарською
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\liСЬкОЮ радою планiв та дотримання основних напрямкiв дiяльностi та
розвитку Пiдприемства;

N{) приЙняття рiшень про притягнення до майновоТ вiдповiдальностi
керiвника та вiдповiдальних осiб Пiдприемства;

Н) пОюДження та затвердження тарифiв у межах визначеноТ
ЗаКОноДавством компетенцii, визначення рiвня погодженого планового
прlrбr,ткry;

О) ПоГодження рiвня рентабельностi для розрахункiв калькуляцiй при
He:aHHi додаткових послуг Пiдпри€мством;

П) погодження штатного розкладу та посадових окладiв робiтникiв
-i:пpltcrrcTBa, фiлiй та представництв; погодження, з урахуванням виI!1ог
]3коно.]авства та у залежностi вiд виконання показникiв, розмiру та cTpoKiB
-lеltiювання працiвникiв.

Р) iншi передбаченi законодавством та нормативно - правовими акта\lи
]t-rвнов3]кення. Виконавчим органом Пiдгrрисмства е !иректор.

ПРИ призначеннi директора з ним уклада€ться контракъ в яко\{y
З.:ЗНаЧаЮтЬсЯ Права, строки наЙму, обов'язки та вiдповiдальнiсть директора
-З]е_] В-lасником, умови Його матерiального забезпечення i звiльнення з посади
] ,. ]ах\ ванням гарантiй, передбачених чинним законодавством.

l1,3. Щиректор Пiдприемства, виступаючи вiд iMeHi Пiдприсмства,
;.'1iц-lВ'ЯЗ8ний дiяти в iHTepecax Пiдприемства добросовiсно i розумно та не
: e:eBIl шп,вати своiх повноважень.

l1.4. |иректор мае наступнi повноваження:

а) органiзацiя та здiйснення керiвництва оперативною дiяльнiстю
П^ прlrсrlства, забезпечення виконання рiшень ВугледцарськоТ MicbKoT ради;

б ) представляти Пiдприсмство у вiдносинах з юридичними i фiзичними
t-\соба\tll УкраТни та iнших держав щодо питань дiяльностi Пiдприсмства в
1.:з/ка\ свосТ компетенцii без довiреностi;

в) укладати вiд iMeHi Пiдприсмства вiдповiдних та з урахуванням вимог
чll нного законодавства договорiв (у.од).

г) вирiшення питань господарськоi дiяльностi, фiнансування, прийняття
:,reHb Щодо участi Пiдприсмства в юридичних справах, вирiшення
!r]:знiзацiЙних та iнших питань;

:) вирiшення питань пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв;

е) визначення вiдповiдальних виконавцiв та розподiл обов'язкiв серед

- _ ---lег--lltх;

с ) приймання на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Пiдприемства,
l:--тосов\,вання до них заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;

;к) поюдження та затвердження документiв пов'язаних з дiяльнiстю
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Пi:приемства, пiдготовка та видання наказiв;

з) пiдготовка поточних планiв дiяльностi Пiдприемства та заходiв,
пов язаних з цiсю дiяльнiстю;

i) пiдготовка та затвердження штатного розпису, посадових окладiв
праuiвникiв пiдприемства, фiлiй та представництв; пiдготовка, з урахуванням
вIl\1ог законодавства, та у залежностi вiд виконання пок€}зникiв, розмiру та
.-TpoKi в премiювання працiвникiв;

i) прийняття рiшень гIро вiдрядження;

к) реалiзацiя визначеноТ Засновником iнвестицiйноТ, технiчноТ та цiновоТ
_o.,iTttK1,1. додержання номенклаryри ToBapiB i послуг;

_r 1 органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Пiлприсмства;
rr) приймання рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю

l1-:прlrсrlства, за винятком тих, що належать до компетенцiТ iнших органiв
". *эавriння Пiдпри€мством.

Iншi права, обов'язки й вiдповiдальнiсть керiвника, що визначаються
С _ этr,тоrt та Контрактом.

l 1.5. Щиректор е керiвником цивiльнот оборони Пiдприемства.
З питань цивiльноТ оборони Щиректор лiс у вiдповiдностi з Кодексом

";:зi.-tьнОго захисry УкраiнИ та органiзус виконання мобiлiзацiйних завдань, якi
з. _ aнoB--IeHi для Пiдприемства органами мiсцевоТ виконавчоТ влади.

.]l,rpekTop несе персональну вiдповiдальнiсть в межах наданих
*--эзоВа/hень та покладених обов'язкiв вiдповiдно до умов його Контракту,,btr]o Стаryry та вимог законодавства.

стАггЯ 12. труДовI вIд{осини прАLцвникIв з пIдIриемством тд
Ж СОЦIАЛЬШ ГАРАНТIi

|2.1. Трудовi вiдносини найманих працiвникiв з адмiнiстрацiею
[гrшlриемства, включно з питаннями прийому на робоry та звiльн."r", норм
часу працi та вiдпочинку, оплати працi та соцiальних гарантiй регулюються
трJдовиМи договОрами та внутрiшнiми документами Пiдприемства на пiдставi
Гаптузевих угод, з урахуванням вимог законодавства.

l2.2. ЩИРеКТОр Пiдприемства самостiйно, в межах наданих повноважень,
вшзначае кiлькiсть працюючих, порядок прийому та звiльнення працiвникiв,
р(r3порядок дня, порядок надання вихiдних днiв та вiдпусток; розмiр, форму та
сшстему оплати працi, умови матерiального стимулювання в межах
загвердкеною фо"ду оплати працi; обсяги та напрямки використання
зrвердкених кошторисами коштiв; надання iнших пiльг працiвникам.

ПiДlРrеМсТВо гарантуе мiнiмальну заробiтну плату працiвникам,
Етirновлену згiдно з чинним законодавством. Працiвники Пiдприсмства
пiшrягаlоть соцiальному страхуванню та користуються BciMa видами
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соцiального забезпечення, передбаченими чинним законодавством.

l2.3. Управлiння Пiдприсмством адмiнiстрацiсю здiйснюсться в порядку,
ВсТановленому Статутом, на пiдставi посднання прав Власника та iHTepeciB
Тр}'-]оВого колективу на умовах, передбачених Колективним fiоговором, яким
рег\'--Iюються виробничi, економiчнi та правовi стосунки на Пiдприсмствi,
Пilтання охорони працi та соцiального забезпечення. Спiрнi питання, що
BIlHIlKaюTb мiж адмiнiстрацiсю та працiвниками, вирiшуються в порядку,
3 g, т зно вленому чинним законодавством.

|2.4. Трудовий колектив Пiдприемства становлять Bci громадяни, якi
,ieэr ть \-часть у його дiяльностi на пiдставi трудового договору. Труловий
i.t].]ch-TIlB Пiдприемства, як Сторону колективного договору, представляс
,э,_1эанttit i уповноважений ним в порядку, передбаченому чинниN,I
j:\oHo-]aBcTBoM, орган трудового колективу (або ПрофспiлковиЙ KoMiTeT).
Н":ЗННЯ ТРУДОВиМ колективом повноважень Профспiлковому KoMiTery
:,зr-liзr сться за рахунок обрання його членiв тасмним голосуванням пiд час
r...1lbHI{x зборiв трудового колективу. Члени Профспiлкового KolutiTeTv
_',5;tDаються на З роки за умови отримання 2lЗ голосiв вiд загальноi кiлькостi
-]il\-'r'THix. Членам Профспiлкового KoMiTeTy надаються повноваження та
_ок.-I3-]&€ться вiдповiдальнiсть, передбаченi Законом УкраТни "Про професiйнi
:_..-tKlt. Тх права та гарантiТ дiяльностi".

12.5. На Сторони, якими укладено Колективний Щоговiр, покладасться
э. -повiдальнiсть за щорiчниЙ звiт про виконання умов КЩ на загальних зборах
_ :,. _]ового колективу.

СТАТТЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЪНIСТЮ ПIЛIРИСМСТВЛ
1 3. l . Контроль дiяльностi Пiдприсмства здiйснюсться Власником за

::ýl нок надання Пiдприсмством щоквартальних звiтiв про фiнансовi результати
. _],- :l оlарс ькоТ дiяльностi.

|З.2. Позапланова перевiрка здiйснюсться уповноваженими
-:з]ставниками Засновника на пiдставi розпорядження мiського голови, з
:::}.!огll засновника або з власноТ iнiцiативи Щиректора Пiдпри€мства.

СТАТТЯ 14. BHECBHH'I ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ДIЙСНIСТЬ
НОРМ СТАТУТУ

l4.1. Положення Статуту можуть змiнюватись або доповнюватись на

-. -ч-т?вi рiшень Власника.

l4.2. Bci змiни та доповнення до Статуту набирають чинностi для TpeTix
--,.'.б з дня iх державноТ ресстрацiТ, а у випадках, встановлених чинним
::Ku-lHo.foBcTBoM, - з моменту повiдомлення органу, що здiйснюс державну
:зсстрачiю, про TaKi змiни.
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стдття 15. припинЕннrI дIяльностI тА лIквIдлцIя пIшрисrчIств.\
15.1. Припинення дiяльностi Пiдприсмства здiйснюеться ш.-Iяхо\l

.riквiдацiТ, реорганiзацiТ (злитгя, приеднання, перетворення) за рiшенняrt
В_rасника або за рiшенням суду у випадках, передбачених законодавствоМ.

15.2. Припинення дiяльностi Пiдприсмства здiйснюеться комiсiсю З

прltпинення, яка утворюеться Власником, або органом, що прийняв РiШеННЯ
хро припинення.

i5.3. З моменту призначення KoMicii з припинення дiяльностi до неТ

_ереходять yci повноваження по управлiнню справами Пiдприсмства.

15.4. Майно, що залишилось пiсля розрахункiв з кредитора\tI{.

з;iкорItстовусться за рiшенням Власника.

l5.5. Щiяльнiсть Пiдприсмство вважасться припинени}t з .fня внесеннЯ .]о

С:trного державного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пi.rпрltсltшiв
]зпIIс\, про його закриття (припинення).

Сеьретар MicbKoi ради В ол одимир IВАНИI_|}кИЙ
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Код доступу: 5383l 1486595

Реестраrliйний HclMep c:llpaF|l4: l 255000З69{i8

опис

документiв, що подаються заrIвником для проведення державноТ ресстрацii
в единому державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань
",Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу1|

!ля проведення державноТ реестрацiТ ",Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про
юридичну особу" юридична особа КОМУНАJIЪНЕ ПIДПРИ€МСТВО "ВОДОКАНАЛ"
ВУГЛЕДАРСЪКОi MICЬKOI Р4ЩИ" подала насryпнi документи:

l. Стаryт
2. Заява про державну реестрацiю змiн до вiдомостей про юридиrIну особу, що мiстяться

в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань
3. ,Щокумент про сплату адмiнiстративного збору
4. Рiшення уповновfiкеного органу управлiння юридичноТ особи про

,Щокументи отримав:
Онищенко Х.П.
,Щепартамент адмiнiстративних послуг МарiупольськоТ м icbKoi ради

.] _-Особи, вцннi у BHeceHHi до установчих документiв або iнших документiв, якi подаються дерrlсaвному реестратору,
завiдOмо неправдивих вiдомостей, якi пiдtягають внесенню до единого дерхавного реестру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiлприемцiв та громадських формувань, несуть вiдповiдальнiсть, встановлсЕу законом (частина четверта статгi 35'
Закону УкраiЪи "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань").

Отримати результат надання адмiнiстративних послуг можJIиво за адресою:.
https ://usr.minjust. gov.ua/ualfreesearch
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