
 

 

         

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 

від 19 листопада 2021 року 

 

Про затвердження Статуту комунального  

підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 63 Господарського кодексу України, статті 25 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Зменшити статутний капітал комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 3580 000,0 грн. (три мільйони п’ятсот 

вісімдесят тисяч гривень) та затвердити його у розмірі 4 207 138,61 грн. 

(чотири мільйони двісті сім тисяч сто тридцять вісім грн. 61 коп.).  

2. Викласти пункт 5.7. Статуту у наступній редакції: «5.7.Комунальному 

підприємству за рахунок вкладу засновника створюється статутний капітал, 

що становить 4 207 138,61 грн. (чотири мільйони двісті сім тисяч сто тридцять 

вісім грн. 61 коп.)». 

3. Додати додаткові види економічної діяльності та викласти п.4.2 в 

наступній редакції: 

«Види та напрямки діяльності комунального підприємства: 

49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення (основний) 

43.21Електромонтажні роботи 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації 

73.11 Рекламні агентства 

 



01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

81.30 Надання ландшафтних послуг 

38.11 Збирання безпечних відходів 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з 

корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

42.11 Будівництво доріг і автострад 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 

43.91 Покрівельні роботи 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

43.31 Штукатурні роботи 

43.32 Установлення столярних виробів 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 

43.34 Малярні роботи та скління 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг  

Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.» 

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» у новій редакції, що додається. 

5. Уповноважити директора Комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» Хоменко Г.Г. здійснити державну реєстрацію Статуту 

відповідно до чинного законодавства та внести зміни до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань.   

 

 

 

Міський голова                                                                 Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

8 скликання (14 сесія) 

від 19 листопада 2021 року 
Міський голова  

__________Семеніхін А.Ю. 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНОТОПСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ 

УПРАВЛІННЯ» 

 

/нова редакція/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп 2021 р. 



Розділ 1. 

Загальні положення. 

1.1.Комунальне підприємство «КОНОТОПСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ 

УПРАВЛІННЯ» (далі Підприємство) є комунальним підприємством 

територіальної громади міста Конотопа, яке створено відповідно до Закону 

України «Про систему оподаткування», Цивільного та Господарського 

кодексів України, діючих нормативних актів України і цього Статуту. Статут 

викладено в новій редакції у зв’язку із розширенням напрямку діяльності 

підприємства. 

1.2.Статут визначає порядок створення діяльності та ліквідації 

комунального підприємства. 

 

Розділ 2. 

Засновник підприємства. 

2.1.Засновником комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» є Конотопська міська рада. 

 

Розділ 3. 

Юридичний статус комунального підприємства. 

3.1.Найменування підприємства: 

- повна назва українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОНОТОПСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ УПРАВЛІННЯ», 
- скорочена назва КП «КТУ». 

3.2.Юридична адреса: 41608, 

Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько - Троїцька, 120. 

3.3.Комунальне підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його 

державної реєстрації. Підприємство має право від свого імені укладати 

договори, набувати майнових прав  і нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Комунальне 

підприємство має печатку, має свої рахунки в банках, самостійний баланс. 

3.4.Комунальне підприємство у своїй діяльності керується діючим 

законодавством України та цим Статутом. 

3.5.Строк діяльності комунального підприємства не обмежується. 

 

Розділ 4. 

Мета і напрямки діяльності. 

4.1.Комунальне підприємство створено з метою задоволення потреб населення 

міста в пасажирських перевезеннях та інших послугах. 

4.2. Види та напрямки діяльності комунального підприємства: 

49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення (основний) 

43.21Електромонтажні роботи 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 



73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації 

73.11 Рекламні агентства 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

81.30 Надання ландшафтних послуг 

38.11 Збирання безпечних відходів 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з 

корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

42.11 Будівництво доріг і автострад 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 

43.91 Покрівельні роботи 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

43.31 Штукатурні роботи 

43.32 Установлення столярних виробів 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 

43.34 Малярні роботи та скління 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг  

Інші види діяльності, не заборонені законодавством України. 

4.3.Для виконання спеціальних та монтажних робіт підприємство має право 

залучати спеціалізовані та монтажні підприємства на договірних умовах. 

 

Розділ 5. 

Майно та фонди підприємства. 

5.1.Майно комунального підприємства є комунальною власністю та належить 

йому на праві повного господарського відання. 

5.2.Джерелами формування майна підприємства є: 

-грошові і матеріальні внески засновників; 

-доходи, отримані підприємством від господарської діяльності; 

-благодійні внески і пожертвування фізичних та юридичних осіб, резидентів 

та не резидентів України; 

-кредити банків; 

-інші джерела, не заборонені діючим законодавством. 



5.3.Користування земельною ділянкою, іншими природними ресурсами 

підприємство здійснює у відповідності з наданим йому правом. 

5.4.Комунальне підприємство сплачує податки та інші платежі, згідно з 

діючим законодавством. 

5.5.Основним показником фінансових результатів є прибуток. Комунальне 

підприємство може створювати фонди (фонд розвитку виробництва, фонд 

матеріального заохочення та ін.), розміри і призначення яких визначаються у 

колективному договорі, відповідно до чинного законодавства. 

5.6.Підприємство має право за письмовою згодою власника майна продавати, 

передавати іншим установам, підприємствам та організаціям, обмінювати, 

передавати у тимчасове користування або позику належне йому майно. 

5.7.Комунальному підприємству за рахунок вкладу засновника створюється 

статутний капітал, що становить 4 207 138,61 грн. (чотири мільйони двісті сім 

тисяч сто тридцять вісім грн. 61 коп.) 

 

Розділ 6. 

Управління підприємством. 

6.1.Управління підприємством здійснюється у відповідності з законодавством 

України і цим Статутом. 

6.2.Повноваження трудового колективу підприємства реалізується через 

загальні збори, які приймають колективний договір. Для представлення 

інтересів працюючих в ході роботи колектив обирає Раду підприємства. 

6.3.Управління підприємством здійснює директор, який призначається та 

звільняється власником на підставі укладеного контракту. 

6.4.Директор самостійно визначає структуру управління та встановлює 

штатний розклад за погодженням з засновником. 

6.5.Директор підприємства: 

-самостійно визначає питання діяльності підприємства; 

-несе повну відповідальність за результати господарської діяльності, 

використання майна і прибутку підприємства; 

-діє від імені підприємства, представляє його в усіх організаціях та органах 

влади; 

-укладає угоди з іншими підприємствами, приватними особами, відкриває 

розрахункових рахунок в банку, видає довіреності; 

-несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; 

-є розпорядником грошових оборотних коштів у відповідності з діючим 

законодавством  повноваженнями цього Статуту; 

-наймає і звільняє працівників.  

 

Розділ 7. 

Господарська та соціальна діяльність підприємства. 

7.1.Комунальне підприємство здійснює організацію праці, заходи із 

забезпечення трудової  виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання 

правил санітарії  техніки безпеки згідно з діючим законодавством. 



7.2.Підприємство згідно розробленого положення самостійно визначає 

загальну кількість працівників, їх професійний  і кваліфікаційний склад, 

необхідність залучення тимчасових працівників,  сумісників. 

7.3.Трудові доходи працівників підприємства визначаються відповідно до 

особистого трудового внеску кожного з працюючих до кінцевого результату 

роботи, визначеними їм на підставі діючого законодавства, формами оплати 

праці, регулюються податком і не обмежуються максимальними обсягами. 

Мінімальна заробітна плата працюючих не може бути меншою мінімального 

розміру, встановленого діючим законодавством. 

7.4.Умови оплати праці і матеріальне забезпечення директора підприємства 

визначається згідно діючого законодавства та контракту, укладеного з 

засновником. 

7.5.Підприємство має право витрачати кошти, отримані від платних послуг 

населення, на оплату праці працівників залучених до безпосереднього надання 

послуг в порядку сумісництва, або за трудовим договорами, контрактами 

понад фонду заробітної плати робітника штатного розкладу. 

7.6.Підприємство при виконанні роботи і послуг використовує ціни і тарифи, 

передбачені затвердженими в установленому порядку, прейскурантами, а при 

відсутності останніх, використовує договірні ціни. 

7.7.Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності  здійснюються на основі 

договорів. 

7.8.У разі реорганізації  ліквідації підприємства працівникам, які 

звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені 

відповідним законодавством України. 

7.9.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності підприємства є прибуток. 

 

Розділ 8. 

Звіт, звітність і контроль. 

8.1.Комунальне підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік 

результатів своєї роботи, веде статистичну і бухгалтерську звітність у 

відповідності з діючим законодавством. 

8.2.Персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і 

достовірності бухгалтерського обліку несуть директор і головний бухгалтер 

підприємства. 

8.3.Фінансовий рік підприємства встановлюється з 01 січня до 31 грудня 

календарного року. 

 

Розділ 9. 

Ліквідація і реорганізація комунального підприємства. 

9.1.Комунальне підприємство припиняється у випадках:  

-передання всього свого майна. прав та обов’язків іншим юридичним особам 

–правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення 

(реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим 



засновником або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням, 

прийнятим у випадках передбаченим законом. 

9.2.Комунальне підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи. 

9.3.У випадку ліквідації підприємства його майно  фінансові кошти після 

розрахунків з бюджетом  іншими кредиторами, розподіляють засновником. 


