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УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28.05.2021    			   м. Лисичанськ				     № 443

Про прийняття прав засновника
КП «Комунальник»

У зв’язку з припиненням Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 04337096) шляхом приєднання до Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (код ЄДРПОУ 44044068) на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій» від 17.12.2020 №1120-ІХ, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 р. №27 «Про початок реорганізації міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, які увійшли до складу Лисичанської територіальної громади шляхом приєднання до Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області», керуючись частиною першою статті 104 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 8 частини третьої статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 

зобов’язую:  

1. Прийняти безоплатно права засновника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМУНАЛЬНИК» БІЛОГОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ 31584598, місцезнаходження: Україна, 93310, Луганська область, Попаснянський район, селище міського типу Білогорівка, вулиця Центральна, будинок 1) (далі - Підприємство).
2. Вивести з переліку засновників Підприємства БІЛОГОРІВСЬКУ СЕЛИЩНУ РАДУ ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 04337096, місцезнаходження: Україна, 93310, Луганська область, Попаснянський район, смт. Білогорівка, вулиця Центральна, будинок 1).

3. Визначити засновником Підприємства Лисичанську територіальну громаду в особі Лисичанської міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ 26522196, місцезнаходження: Україна, 93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця ім.М.Грушевського, будинок 7), повноваження якої здійснює Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (код ЄДРПОУ 44044068).
4. Перейменувати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНИК» БІЛОГОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНИК» ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
5. Внести зміни до Статуту Підприємства та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно видів діяльності Підприємства, додавши наступні види діяльності:
відтворення рослин (код КВЕД 01.30); 
ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (код КВЕД 33.11); 
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (код КВЕД 33.12);
каналізація, відведення й очищення стічних вод (код КВЕД 37.00);
оброблення та видалення безпечних відходів (код КВЕД 38.21);
інша діяльність щодо поводження з відходами (код КВЕД 39.00);
знесення (код КВЕД 43.11);
підготовчі роботи на будівельному майданчику (код КВЕД 43.12);
інші будівельно-монтажні роботи (код КВЕД 43.29);
штукатурні роботи (код КВЕД 43.31);
установлення столярних виробів (код КВЕД 43.32);
покриття підлоги й облицювання стін (код КВЕД 43.33);
малярні роботи та скління (код КВЕД 43.34);
покрівельні роботи (код КВЕД 43.91);
інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (код КВЕД 43.99);
діяльність вантажного автомобільного транспорту (код КВЕД  49.41);
надання послуг перевезення речей ( переїзду) (код КВЕД 49.42);
загальне прибирання будинків(код КВЕД 81.21) ;
інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів (код КВЕД 81.22);
надання ландшафтних послуг  (код КВЕД 81.30).
6. Внести зміни до відомостей про органи управління Підприємства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: вищий орган – Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області; виконавчий орган – директор.
7. У зв’язку з ліквідацією Попаснянського району відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»   визначити   місцезнаходження  Підприємства   за   адресою:  Україна, 


93310, Луганська область, Сєвєродонецький район, смт. Білогорівка, вулиця Центральна, будинок 1.
8. Затвердити Статут Підприємства у новій редакції (додаток 1).
9. Визначити управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району органом управління, до сфери якого належить Підприємство. 
10. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
11. Директору Підприємства Олефіренко Володимиру Леонідовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків XXXXXXXXXX)  здійснити усі передбачені чинним законодавством дії для проведення державної реєстрації відповідних змін та нової редакції Статуту.
12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступник керівника з питань безпеки та громадського порядку військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області Станіслава МОСЕЙКА.




Керівник Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації		                    Олександр ЗАЇКА










	

















Додаток 
до розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області 
28.05. 2021  № 443
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м. Лисичанськ
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Даний Статут розроблений згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами  України та іншими діючими законодавчими актами України  і є основним документом, що закріпляє правове положення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМУНАЛЬНИК» ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Підприємство).
1.2.Цим Статутом визначаються права та обов'язки Підприємства, а також взаємовідносини з іншими підприємствами і організаціями різних форм власності в здійсненні  господарської діяльності.		
1.3.Засновником та власником Підприємства є Лисичанська територіальна громада в особі Лисичанської міської ради Луганської області (далі – Засновник), повноваження якої здійснює Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
Права засновника від Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області передано Лисичанській міській раді Луганської області у зв’язку з припиненням Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області шляхом приєднання до Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  №717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій» від 17.12.2020 №1120-ІХ, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №27 «Про початок реорганізації міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, які увійшли до складу Лисичанської територіальної громади шляхом приєднання до Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області».
1.4.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНИК» БІЛОГОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» утворено рішенням ХІ сесії Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області ХХІІ скликання від 06.12.2001 №б/н.
1.5.Найменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМУНАЛЬНИК» БІЛОГОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» змінено на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНИК» ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ відповідно до розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від _________  №___. 
1.6.Найменування Підприємства:
повне:		КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНИК» ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
скорочене: 	КП  «КОМУНАЛЬНИК»
1.7. Місцезнаходження Підприємства зазначене у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  

2. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Метою діяльності Підприємства є:
забезпечення водопостачання в селищі міського типу Білогорівка,  селі Золотарівка, селі Верхньокам’янка;
надання житлово-комунальних послуг;
надання послуг із збирання безпечних відходів та благоустрою;
досягнення економічного та соціального розвитку, отримання прибутку.
2.2. Предмет діяльності Підприємства відповідно до КВЕД-2010:
01.30 Відтворення рослин; 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
36.00 Забір, очищення та постачання води;
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.11 Збирання безпечних відходів;
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;
43.11 Знесення;
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.21 Електромонтажні роботи;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
43.31 Штукатурні роботи;
43.32 Установлення столярних виробів;
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
43.34 Малярні роботи та скління;
43.91 Покрівельні роботи;
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту;
49.42 Надання послуг перевезення речей ( переїзду) (код КВЕД);
81.21 Загальне прибирання будинків;
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;
81.29 Інші види діяльності із прибирання;
81.30 Надання ландшафтних послуг; 
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг.

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються  Підприємством за наявності дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство є унітарним комунальним підприємством і має організаційно-правову форму комунального підприємства.
3.2. Засновник здійснює повноваження по господарському використанню  майна як безпосередньо, так і через уповноважений ним орган – управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. З питань здійснення господарської діяльності Підприємство підлегле управлінню житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
3.3. Підприємство є юридичною особою. Прав і обов'язків юридичної особи Підприємство набуло з дня його державної реєстрації. Має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи встановлених зразків, бланки зі своїм найменуванням. Підприємство може мати валютний рахунок, а також знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до діючого законодавства України.
3.4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, інших законодавчих актів України та цього Статуту.
3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативно-правовим актам. 
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.6. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.
3.7. Підприємство самостійно планує і провадить свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також визначає заходи соціального розвитку трудового колективу на основі і відповідно до законодавства та цього Статуту.
3.8. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України. 
Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.  
3.9.Підприємство має право укладати від свого імені правочини, зокрема договори (контракти) купівлі-продажу, лізингу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, технічного обслуговування, комісії, оренди тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах згідно чинного законодавства України. 

 4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1.  Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди та обігові (оборотні) кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 
4.2. Майно Підприємства перебуває в комунальній власності Лисичанської територіальної громади і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. 
Підприємство володіє та користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства  та цього Статуту.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
майно, передане йому Засновником;
доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення;
дотації з бюджетів;
трансфертні  платежі,  передбачені  чинним  законодавством України;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, підприємств, організацій;
інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
4.4. Статутний капітал Підприємства складає 46152,90 грн. (сорок шість тисяч сто п’ятдесят дві гривні 90 копійок).
Розмір статутного капіталу Підприємства може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись). Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства приймається Засновником  Підприємства.
Розмір статутного капіталу повинен бути зменшений  в установленому законодавством  порядку у разі, якщо розмір статутного капіталу, передбачений цим Статутом, виявиться більшим, ніж  вартість активів Підприємства за результатами його діяльності. 
4.5. Списання, передача з балансу основних засобів здійснюється в порядку, встановленому Засновником.
4.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іншими суб'єктами господарської діяльності, які було визнано судом, правоохоронними органами неконституційними (недійсними) або протиправними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство в межах річних та перспективних планів фінансово-господарської діяльності, які затверджуються  управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.2. Підприємство реалізовує свою продукцію, послуги за цінами, що формуються і приймаються відповідно до діючого законодавства.
5.3. По узгодженню із заступником керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та з управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Підприємство має право відкривати філії, представництва, відділення і інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Підприємства діють на підставі положень про них, що затверджуються директором Підприємства. Керівництво їх роботою здійснюють особи, які призначаються та звільняються директором Підприємства за погодженням із заступником керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та з управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
5.4. Підприємство має право залучати до роботи спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати їх праці згідно з чинним законодавством України.
5.5. Підприємство має право передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, надавати, надавати в заставу і здавати в оренду (окрім єдиного майнового комплексу, його структурних підрозділів) окреме індивідуально-визначене майно в порядку, визначеному чинним законодавством та рішеннями Засновника; 
5.6. Обов'язки Підприємства:
забезпечувати цільове використання і збереження закріпленого за ним майна і коштів, що виділяються з міського бюджету;
забезпечувати сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань згідно з чинним  законодавством України;
здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також поточний та капітальний ремонти основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;
здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб-підприємців і  фізичних осіб;
відповідно до укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції, послуг і товарів;
створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці;
здійснювати заходи щодо вдосконалення системи  організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати раціональне використання фонду оплати праці та  вести розрахунки  із заробітної  плати  з працівниками;
виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

6. УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ ТА
 
 САМОВРЯДУВАННЯ  ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ
6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
Вищим органом управління Підприємством є Засновник.
Виключно компетенцією Засновника є:
вирішення питання про реорганізацію та ліквідацію Підприємства;
зміна розміру Статутного капіталу Підприємства; 
у випадку прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства, визначення напрямків використання майна;
призначення керівника Підприємства.
Засновник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи – управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
Підприємство визначає структуру управління, встановлює штатні одиниці по узгодженню із заступником керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та з управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Лугансько .
6.2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в межах своєї компетенції:
здійснює контроль за діяльністю Підприємства в межах повноважень, наданих Засновником;
готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контракту з директором Підприємства, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади директора Підприємства;
погоджує Статут Підприємства, контролює його дотримання, вживає відповідних заходів у разі його порушення.
6.3. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області відповідно до покладених на нього завдань:
виконує функції з управління закріпленим за Підприємством комунальним майном (оренда, списання, передача з балансу, обмін, застава та ін.) згідно з діючим законодавством та в порядку, встановленому Засновником;
затверджує Статут Підприємства після погодження із профільним заступником керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
6.4. Управління Підприємством здійснюється на підставі поєднання прав Засновника (уповноваженого органу) по господарському використанню свого майна та принципів самоуправління трудового колективу.
6.5. Для керівництва господарською діяльністю Підприємства керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, своїм розпорядженням, призначає керівника (директора) Підприємства.
Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює одноособово Виконавчий орган – директор Підприємства. З директором керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області укладає контракт, в якому визначаються права і обов'язки керівника Підприємства, умови відповідальності, терміни найму, умови його матеріального забезпечення і звільнення його з посади.  
6.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та уповноважених органів управління. Директор Підприємства може мати заступників, які здійснюють окремі повноваження директора. 
Компетенція директора Підприємства: 
несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в підприємствах, в установах та організаціях;
розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту;
укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;
приймає рішення у вигляді наказів і інших актів, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;
несе відповідальність за формування та виконання виробничих та фінансових планів;
затверджує штатний розпис за погодженням із заступником керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичаснької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та з управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, а також розміри посадових окладів, тарифних ставок, надбавок, доплат, премій і винагород згідно з чинним законодавством України;
відповідно до законодавства та колективного договору встановлює режим роботи та відпочинку працівників, щорічні додаткові відпустки, а також залучає до роботи на договірних умовах працівників інших підприємств та установ;
вирішує інші питання, віднесені законодавством та умовами укладеного контракту до компетенції директора Підприємства.
6.7. Працівники Підприємства призначаються на посаду, приймаються на роботу і звільняються директором Підприємства згідно з чинним законодавством України.
Заступники директора, головний інженер приймаються на роботу та звільняються за узгодженням заступником керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та з управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
6.8. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм угод, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.9. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) членів колективу, що:
вирішують питання про необхідність укладання колективного договору, що регулює питання охорони праці, виробничі і трудові відносини трудового колективу та адміністрації Підприємства, питання соціального розвитку, розглядають його проєкт і уповноважують профспілковий комітет підписати його від імені трудового колективу;
утворюють при необхідності раду трудового колективу і визначають її функції;
розглядають і вирішують питання самоврядування трудового колективу;
вирішують інші питання.
Загальні збори правомочні вирішувати питання за наявності 2/3 членів трудового колективу. Рішення на зборах приймається простою більшістю голосів.
Сторони укладають колективний договір не менше 1 разу в 3 роки, і 1 раз на рік взаємно звітують про виконання колективного договору на зборах трудового колективу.
  
7. ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ТА  СОЦІАЛЬНИЙ  РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток або збитки. 
7.2. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його господарською діяльністю.
Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у відповідні інвестиційні фонди, розподіляється в установленому законодавством порядку.
Прибуток Підприємства направляється на створення фонду розвитку виробництва, резервного фонду, на інші цілі, передбачені колективним договором Підприємства, як виплати за рахунок чистого прибутку.
7.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України. 
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.  
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є дохід, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. 
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі договорів. 
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України. 
7.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, регулюються колективним договором відповідно до чинного законодавства України. 
7.9. Підприємство веде податковий, бухгалтерський, аналітичний та оперативний облік результатів своєї господарської діяльності, складає звітність та забезпечує її подання до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності.
7.10. Підприємство щомісяця звітує перед управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про результати господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності, щоквартально – перед управлінням власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

8. ПРИПИНЕННЯ   ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Припинення  Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням Засновника.
8.3. Підприємство може бути ліквідовано:
за рішенням Засновника;
на підставі рішення суду;
у разі визнання його в установленому порядку банкрутом;
з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється Засновником або органом, що прийняв рішення про припинення, в порядку, визначеному чинним законодавством.
8.5. З моменту призначення комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства.
8.6. Майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Засновника.
8.7. Підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО СТАТУТУ
9.1. Статут в новій редакції затверджується управлінням власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та підлягає державній реєстрації, у порядку, встановленому чинним законодавством.





Заступник керівника з питань безпеки 
та  громадського порядку Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області				Станіслав МОСЕЙКО


Начальник управління власності Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області				Тетяна ГРЕЧКО




