УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ
14.11.2017

№ 17

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства
«Архітектурно-будівельне бюро» Запорізької районної ради Запорізької
області
Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Запорізька районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут комунального підприємства «Архітектурнобудівельне бюро» Запорізької районної ради в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності та етики.

Голова ради

А.М. Шевчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
14.11.2017 № 17

Статут
комунального підприємства
«Архітектурно-будівельне бюро»
Запорізької районної ради Запорізької області
(нова редакція)

2017 рік

1. Загальні положення.
1.1. Комунальне підприємство “Архітектурно-будівельне бюро”
Запорізької районної ради Запорізької області (надалі “Підприємство”),
створено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, засноване Запорізькою районною радою згідно з наданими
повноваженнями сільськими та селищними радами на спільну власність
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району, входить до сфери
управління Запорізької районної ради Запорізької області, підзвітне
Запорізькій районній раді в межах наданих їй повноважень.
1.2. Підприємство є правонаступником Запорізького районного
державного комунального підприємства “Архітектурно-будівельне бюро”,
зареєстрованого Запорізькою районною державною адміністрацією
розпорядженням від 15.03.1998 року № 288.
2. Найменування та місцезнаходження підприємства.
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО “АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО” ЗАПОРІЗЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.
2.1.2. Скорочене найменування: КП “АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ
БЮРО” ЗРР ЗО.
2.2. Юридична адреса: 70450, Запорізька область, Запорізький район,
смт. Кушугум, вулиця Центральна, буд. 192.
3. Мета і предмет діяльності.
3.1 Підприємство створено з метою задоволення потреб населення в
розробці та оформленні архітектурно-будівельної документації, а також
реалізації на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів
трудового колективу Підприємства.
3.2 Основними напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1 Обстеження земельних ділянок, підготовка та видача будівельних
паспортів забудовникам для будівництва індивідуальних житлових і садових
будинків;
3.2.2. Підготовка проектних пропозицій комплексної забудови та
благоустрою населених пунктів;
3.2.3. Ведення моніторингу планів забудови населених пунктів;
3.2.4. Підготовка та надання пропозицій виконкомам сільських та
селищних рад щодо самовільно побудованих житлових будинків і будівель;
3.2.5. Надання послуг населенню по розробці проектно-кошторисної
документації на житлові та дачні будинки, господарські споруди,
приватизації земельних ділянок;

3.2.6. Надання послуг населенню зі збору матеріалів та оформлення
документів по приватизації будинків і квартир;
3.2.7. Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
3.3. Ліцензійні види діяльності
одержання відповідних ліцензій.
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3.4. Підприємство для виконання статутних завдань укладає договори з
підприємствами та організаціями.
4. Юридичний статус Підприємства.
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної
особи Підприємство набуває з дня його реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України та цього статуту, який затверджується Запорізькою
районною радою Запорізької області.
4.3. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші
рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
4.4. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у
суді.
4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
4.6. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями держави
та територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області.
5. Майно Підприємства.
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти,
а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства.
5.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ Запорізького району Запорізької області і закріплюється за ним на
праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується
та розпоряджається вищеназваним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.
5.3. Майно, що належить до основних виробничих фондів, яким
володіє, та користується Підприємство, підлягає обов’язковому страхуванню
відповідно до чинного законодавства.

5.4. Джерелом формування майна Підприємства є:
5.4.1. Майно, передане йому територіальними громадами сіл, селищ
Запорізького району Запорізької області, а в їх особі районною радою;
5.4.2. Доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також інших
видів фінансово-господарської діяльності;
5.4.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.4.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств, громадян;
5.4.5. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій
та громадян у встановленому законодавством порядку;
5.4.6. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Відчуження засобів виробництва, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області і
закріплених за Підприємством, здійснюється за рішенням районної ради
згідно з чинним законодавством.
5.6. Одержані внаслідок відчуження зазначеного майна кошти за
рішенням районної ради спрямовуються на інвестиції Підприємства і є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Запорізького району
Запорізької області.
5.7. Підприємство за згодою районної ради або уповноваженого нею
органу, має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства,
підприємствам, організаціям та установам, а також фізичним особампідприємцям нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар та
інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу
в установленому порядку.
5.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються Підприємству за рішенням господарського суду.
5.9. Статутний фонд комунального підприємства становить 0,00
гривень.
6. Права і обов’язки Підприємства.
6.1. Права Підприємства:
6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих
науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку продукції,
робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Підприємство надає послуги за державними цінами.
6.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та реалізацію
їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до
чинного законодавства. Підприємство може придбати цінні папери

юридичних осіб України та інших держав, реалізовувати та купувати цінні
папери відповідно до законодавства України.
6.2. Обов’язки Підприємства:
6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство
повинно враховувати державні (регіональні) контракти, державні
(регіональні) інтереси.
6.2.2. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
6.2.3. Підприємство:
6.2.3.1.Забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством;
6.2.3.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів;
6.2.3.3. Забезпечує економічне і раціональне використання фонду
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;
6.2.3.4. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством
законодавства про охорону навколишнього середовища його діяльність може
бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та
статистичний облік, веде статистичну звітність згідно з чинним
законодавством.
6.4. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та
статистичної звітності.
7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу.
7.1. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається
районною радою або уповноваженим нею органом, з яким укладає контракт,
в якому визначається строк найму, права і обов’язки, відповідальність
керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з
посади, інші умови найму за погодженням сторін.
7.2. Підприємство самостійно визначає
чисельність працівників і штатний розклад.
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7.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства за винятком тих, що віднесенні статутом та рішенням районної
ради з питань, що не відносяться до їх компетенції.
7.4. Директор Підприємства:

7.4.1. Несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
7.4.2. Діє без доручення, від імені Підприємства представляє інтереси в
органах державної влади і органах місцевого самоврядування;
7.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства;
7.4.4. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
7.4.5. Несе відповідальність за формування фінансових планів;
7.4.6. Створює на робочих місцях умови праці відповідно до
нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;
7.5. Заступник директора Підприємства, головний бухгалтер, а також
інші посадові особи призначаються на посаду і звільняються з посади
директором Підприємства.
7.6. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з підприємством.
7.7. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується
загальними зборами через їх виборчі органи. Для представництва інтересів
трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування. Вибори здійснюються таємним або
відкритим голосуванням строком на 2-3 роки, не менше як 2/3 голосів.
Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, готуються і приймаються його керівництвом за участю
трудового колективу та уповноважених ним осіб.
7.8. Право укладення колективного договору від імені районної ради
надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу –
профспілковому комітету Підприємства, або іншому уповноваженому ним
органу. Зміст і порядок укладення колективного договору визначається
законодавством про колективні договори.
8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.
8.1. Основним загальнодіючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
8.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату
відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України,
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні
фонди, залишається у повному його розпорядженні.

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначенні для покриття
витрат, пов’язанних зі своєю діяльністю:
8.3.1. фонд розвитку виробництва;
8.3.2. амортизаційний фонд;
8.3.3. фонд споживання (оплати праці);
8.3.4. резервний фонд.
8.4. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів
Підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих
фондів встановлюється законом.
8.5. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку,передбаченому чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріальнотехнічної бази Підприємства. Напрями витрат фонду визначаються
кошторисом.
8.6. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно
з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників
Підприємства є частина доходу одержаного в результаті його господарської
діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок,
розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат
встановлюються у колективному договорі. Мінімальна заробітна плата
працівників не може бути нижче рівня, встановленого законодавством
України. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника
Підприємства встановлюються згідно з контрактом (заробітна плата,
одноразові виплати, винагороди та інше).
8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (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.
8.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями
та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на
основі договорів.
8.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
8.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового страхування членів
трудового колективу вирішуються трудовим колективом за участю керівника
Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

9. Ліквідація і реорганізація Підприємства.
9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Підприємства здійснюється з додержанням вимог
антимонопольного законодавства за рішенням Запорізької районної ради
Запорізької області та участю трудового колективу або за рішенням
господарського суду.
9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється рішенням Запорізької районної ради, до складу якої входять
представники районної ради і Підприємства. Порядок і строки проведення
ліквідації, а також строк заяв претензій кредиторами визначаються
відповідно до чинного законодавства.
9.3. До ліквідаційної комісії переходять повноваження по управлінню
Підприємством з моменту її призначення. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс підприємства і подає його органу, який призначив її.
Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних
відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляється про його
ліквідацію у письмовій формі.
9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства, працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

