Берегівська районна рада
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РІШЕННЯ
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від __30.12._____ 2010р. № _47_
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____összehívású___ülésszaka
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HATÁROZATА
Beregszász

Про створення комунального
підприємства «Берегвідейк – 2015»
Берегівської районної ради
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, пункту 20 частини 1,
частини 2 статті 43 та частини 4, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальне підприємство «Берегвідейк – 2015» Берегівської
районної ради зі статутним фондом 50 (п’ятдесят) тис. гривень за рахунок коштів
районного бюджету.
2. Затвердити статут комунального підприємства «Берегвідейк – 2015»
Берегівської районної ради.
3. Делегувати Берегівській районній державній адміністрації повноваження щодо
управління комунальним підприємством «Берегвідейк – 2015» Берегівської
районної ради та призначення і звільнення його керівника.
4. Кошти для формування статутного фонду статут комунального підприємства
«Берегвідейк – 2015» Берегівської районної ради передбачити при затвердженні
районного бюджету на 2011 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Брауна А.О. та постійну комісію районної ради з питань
управління майном, планування територій, архітектури, будівництва, будівельної
індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою
територій (Іванюк М.М.).

Голова ради

А.А.Бігарі

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням районної ради
від 30.12.2010 р. № 47

СТАТУТ
комунального підприємства “Берегвідейк - 2015”
Берегівської районної ради

Берегово 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство “Берегвідейк - 2015” Берегівської районної
ради (далі - Підприємство) створене згідно з рішенням Берегівської районної
ради від № відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу
України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2.. Підприємство є юридичною особою, користується правом повного
господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого
імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести
обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка
відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
1.3..Засновником (власником) Підприємства є Берегівська районна рада
Закарпатської області.
Повноваження щодо управління підприємством передані засновником
(власником) Берегівській райдержадміністрації (далі - орган управління)
рішенням Берегівської районної ради від 30.12.2010 року № 47.
1.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
1.5. Найменування Підприємства та його місцезнаходження:
1.5.1. Повне - комунальне підприємство “Берегвідейк - 2015” Берегівської
районної ради.
1.5.2 Скорочене - КП “Берегвідейк - 2015”
1.5.3.Юридична адреса: Закарпатська область, Берегівський район,
с. Кідьош, вулиця Петефі, 29
1.6.Засновник (власник) та орган управління не несе відповідальності за
зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за
зобов'язаннями Засновника (власника) та органу управління.
1.7.У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами
України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, рішеннями Берегівської районної ради та іншими
нормативно-правовими актами та цим Статутом.
2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створюється з метою задоволення потреб у його
послугах(роботах, товарах) територіальної громади Берегівського району, а
також економічних та соціальних інтересів трудового колективу..
2.2. Основні
види діяльності, що здійснює Підприємство:
будівельні роботи;
землевпорядні та землеоціночні роботи;
посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
надання інформаційно-консультативних послуг.
2.3. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Підприємство здійснює
інші види діяльності згідно з класифікацією видів економічної діяльності, не
заборонені чинним законодавством України.
2.4. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу,
що надає, відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення
цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом.
3.1.2. Укладати договори, в тому числі зовнішньоекономічні.

3.1.3.Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з
юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами.
3.1.4.Здійснювати господарську діяльність згідно із законодавством
України та цим Статутом
3.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення
Підприємства.
3.2. Підприємство зобов'язане:
3.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України,
рішень Берегівської районної ради.
3.2.2. Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах
та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.
3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством
України.
3.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та
виділених бюджетних коштів.
3.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати, додержання законодавства про працю, соціальне страхування,
правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
3.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.
3.2.7. Забезпечувати раціональне використання фонду оплати праці і
своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади головою Берегівської райдержадміністрації та
працює на контрактній основі
4.2. Директор:
4.2.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у
відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, відкриває рахунки
в установах банків.
4.2.2. Укладає договори, угоди, контракти.
4.2.3. Визначає перспективи розвитку Підприємства.
4.2.4.Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку,
встановленому законодавством України та цим Статутом.
4.2.5. Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства.
4.2.6. Заохочує працівників Підприємства та накладає стягнення у
встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.
4.2.7. Видає накази, розпорядження, доручення, обов'язкові для всіх
працівників Підприємства.
4.2.8. Здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що
не суперечать чинному законодавству та Статуту.
4.2.9. Несе персональну відповідальність перед Засновником (власником),
уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність
Підприємства.
4.3. Виключною компетенцією Засновника (власника) є:
4.3.1.Внесення змін та доповнень до Статуту.
4.3.2. Визначення основних напрямків використання прибутку.
4.3.3.Прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства.
4.4. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди),
що регулює трудові відносини працівника з Підприємством.
4.4.1. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між
адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються
колективним договором.

4.4.2. Трудовий колектив підприємства реалізує свої повноваження у формі
рішень загальних зборів.
4.5. Члени трудового колективу мають права та обов'язки згідно із
законодавством України про працю.
5. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища Берегівського району Закарпатської області і закріплюється
за Підприємством на праві повного господарського відання.
5.2. Майно Підприємства становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі Підприємства.
5.3.Джерелами формування майна Підприємства є:
майно та кошти, передані Засновником (власником) або уповноваженим
ним органом;
доходи від господарської діяльності;
кредити банків та інших кредиторів;
внески громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб;
майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та
громадян у встановленому законодавством порядку;
інші джерела, передбачені законодавством України.
5.4. Підприємство має право за згодою Засновника (власника) або
уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим юридичним та
фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в
тимчасове користування або в позику належні йому будинки, інвентар та інші
матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.
5.5.Статутний фонд Підприємства становить 50 тисяч гривень і формується
за рахунок коштів районного бюджету Берегівського району.
6. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської
діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
6.2. Планування
фінансово-господарської
діяльності
здійснюється
Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових
планів.
6.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету району в
межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний
рік, здійснюється першочергово після сплати обов'язкових платежів.
6.4.Прибуток Підприємства використовується відповідно до фінансових
планів.
6.5. У господарській діяльності Підприємство може утворювати цільові
фонди (фонд розвитку виробництва, фонд оплати праці, резервний фонд, інші
фонди), призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.
Порядок використання коштів таких фондів визначається положеннями про
відповідні фонди.
6.6. Директор Підприємства несе персональну відповідальність за
виконання фінансового плану.
6.7. Власник, органи управління підприємства зобов'язані забезпечити для
всіх працівників підприємства належні і безпечні умови праці. Підприємство
несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану
здоров'ю та працездатності його працівників.
7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.
7.2. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно
до законодавства України.
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, надає статистичну звітність у порядку,
встановленому законодавством України, та несе відповідальність за її
достовірність.
8.2. Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться власником
чи уповноваженим ним органом у разі потреби, але не рідше одного разу на рік,
а також іншими органами відповідно до законодавства України.
8.3. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність,
державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені
законодавством України.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1.Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в
результаті ліквідації Підприємства - за рішенням Засновника (власника), а
також за рішенням суду в установленому законодавством України порядку.
9.2. При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам
гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до
законодавства України.
9.3. При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після
розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів
трудового колективу, використовуються за рішенням Засновника (власника).

