УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV СЕСІЯ VІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 354
від “30” березня 2017 року

м.Моршин

Про затвердження статуту
ПЖКГ Моршинської міської
ради в новій редакції
Розглянувши клопотання Підприємства житлово-комунального господарства
Моршинської міської ради про затвердження статуту в новій редакції та
статутного фонду підприємства, керуючись ч.5 ст. 57, ст. 78 Господарського
кодексу України,
ст. ст.17, 25, ч.23 ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства,
Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Статут Підприємства житлово-комунального господарства
Моршинської міської ради в новій редакції, що додається.
2.
Директору
Підприємства
житлово-комунального
господарства
Моршинської міської ради Дембовському С.В. здійснити в установленому
порядку державну реєстрацію змін до Статуту підприємства.
3.
Рішення Моршинської міської ради від 12.02.2008 №695, від 29.03.2012
№321, від 06.11.2014 №978 та від 21.04.2016 №125 визнати такими, що
втратили чинність.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та
житлово-комунального господарства (Головатий Р.Я.).

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення Моршинської міської ради
від “30” березня 2017р. № 354

СТАТУТ
ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

м. Моршин
2017 рік

1. Загальні положення
1.1. Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської
ради, надалі «Підприємство», у відповідності до ст.78 Господарського кодексу
України (надалі ГКУ) є комунальним, унітарним, комерційним підприємством,
засновником якого є Моршинська міська рада.
1.2. Підприємство є юридично особою, має самостійний баланс, розрахункові
та інші рахунки в установах банку, круглу печатку та кутовий штамп.
1.3. Назва підприємства:
- повна: Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської
міської ради;
- скорочена: ПЖКГ;
1.4. Адреса підприємства:
Україна, 82482, м. Моршин, Львівська обл. вул. Привокзальна № 47,
телефони : 6-12-74, 6-12-75
2. Мета та предмет діяльності підприємства
2.1. Основною метою створення підприємства є надання житлово-комунальних
послуг у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
№ 1875-IV від 24.06.2004р.
2.2. Основним предметом діяльності підприємства є:
2.2.1.Водопостачання та водовідведення .
2.2.2. Експлуатація водоочисних та каналізаційно-очисних споруд, інженерного
та іншого обладнання, водопроводів та трубопроводів водовідведення та
внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення.
2.2.3. Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
2.2.4. Надання транспортних послуг будь-яким споживачам.
2.2.5. Утримання торгових майданчиків та ділянок.
2.2.6. Гуртова і роздрібна торгівля газом.
2.2.7. Гуртова і роздрібна торгівля нафтопродуктами.
2.2.8. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.
3. Майно підприємства
3.1. Майно підприємства складають:
- усі матеріальні та нематеріальні активи, які мають вартісне визначення та
відображені у зведеному балансі (в тому числі машини, механізми, обладнання
придбане підприємством за власні кошти і є власністю підприємства). Дане
майно використовується підприємством без будь-яких обмежень.
- основні фонди виробничого і невиробничого призначення, а саме: житлові
будинки, споруди, інженерні мережі, та обладнання, інструмент та інше майно
тривалого використання.
3.2. Джерелом формування майна є:
- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
- капітальні вкладення та дотації з бюджету всіх рівнів;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що
належать підприємству, а також придбання майна інших суб’єктів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян, інші
джерела не заборонені законодавством;
3.3. Майнові права підприємства захищаються у спосіб передбачений ст.ст. 20
147 Господарського кодексу України.
4. Порядок утворення статутного фонду
4.1. Статутний фонд підприємства формується як засновником, Моршинською
міською радою, так і членами трудового колективу.
4.2. Статутний фонд підприємства ЖКГ станом на 01.01.2017р. становить
12 286 684,75 гривень.
5. Організаційна структура підприємства
5.1. Підприємство може складатись з виробничих структурних підрозділів
(дільниць, бригад, відділів, лабораторій), а також функціональних структурних
підрозділів апарату управління (відділів, служб).
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства
визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником
підприємства
5.2. У відповідності до п. 3 ст. 64 Господарського кодексу України директор
підприємства самостійно визначає його організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників та штатний розпис.
5.3. Підприємство у відповідності п. 4 ст.64 Господарського кодексу України
має право створювати відділення та інші відокремлені підрозділи, попередньо
погоджуючи це з органами місцевого самоврядування .
6. Управління підприємством
6.1. Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих
документів.
6.2. Управління підприємством здійснює директор підприємства, з яким
засновник укладає договір-контракт, в якому його наділяють необхідними
правами, обов’язками та відповідальністю, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за
погодженням сторін.
6.3. Керівник підприємства
без доручення діє від імені підприємства,
представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та
громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності
підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
6.4. Між адміністрацією підприємства, в особі директора, та трудовим
колективом, в особі голови первинної профспілкової організації, укладається
колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні
відносини трудового колективу з адміністрацією. Відповідно до п. 11ст. 9 З.У.

«Про професійні спілки, їх права гарантії діяльності», Постанови КМУ № 115
від 13.02.2013р. «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів» підписаний колективний договір
підлягає повідомній реєстрації Моршинською міською радою.
6.5. Первинна профспілкова організація - це добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності. Повноваження
первинної профспілкової організації, щодо її участі в управлінні підприємством
встановлюються статутом, ГКУ, колективним договором, З.У. «Про професійні
спілки, їх права гарантії діяльності».
6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участі
первинної профспілкової організації.
6.7. Повноваження первинної профспілкової організації, яка представляє
інтереси трудового колективу, реалізуються
загальними зборами або
конференцією. На загальних зборах (конференції) розглядається та
затверджується проект колективного договору.
7. Виробничо-господарська діяльність
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток (дохід) суб’єкта
господарювання визначається ст. 142 ГКУ. Прибуток який залишається в
підприємстві після сплати податків, розрахунку з контрагентами та інших
платежів у бюджет, є в його повному розпорядженні. Підприємство
самостійно визначає напрями використання прибутку.
7.2. Свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в
усіх сферах господарської діяльності підприємство здійснює на підставі ст. 67
ГКУ,
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та
інших
нормативно-правових актів України.
7.3. Підприємство має право без будь-яких обмежень самостійно здійснювати
господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Облік і звітність
підприємства здійснюється відповідно до вимог ст. 19 ГКУ та інших
нормативно-правових актів.
7.4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до вимог ст. 62-71
ГКУ, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачено ГКУ та
іншими законами, прийнятими у відповідності до ГКУ.
7.5. Підприємство здійснює свою зовнішньоекономічну
діяльність
у
відповідності до ст.68 ГКУ.
7.6. Підприємство здійснює свою соціальну діяльність у відповідності до ст.
69 ГКУ, Колективного договору та до вимог інших нормативно-правових актів
України, що прийняті у відповідності до вимог законодавства України.
8. Реорганізація та припинення діяльності підприємства
8.1. Реорганізація чи припинення діяльності підприємства відбувається згідно
вимог ст.ст.59,60,61 ГКУ.

9. Заключні положення
9.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної
реєстрації.
9.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами
законодавства.
9.3. При виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами
законодавства України діє останнє.
9.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника.
9.5. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства підлягають державній
реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для його державної реєстрації.
9.6. Підприємство зобов’язане у встановлений законодавством строк
повідомити орган, що провів його державну реєстрацію, про зміни, які сталися
в Статуті, для внесення змін до державного реєстру.

Секретар ради

Микола Воєвода

