
        

ПРОЕКТ                                                                                                                  С.НЕКРАСОВ 

                                                                                          

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я           

від _____________ 2021 року 

 

Про збільшення статутного капіталу 

комунального підприємства «Муніципалітет» 

та затвердження Статуту у новій редакції 

 

 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 в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до п. 3.9 Статуту, виклавши його в новій редакції: 

«3.9. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі            

1 587 000,00 грн (один мільйон п’ятсот вісімдесят сім тисяч гривень 

00 копійок)». 

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Муніципалітет» у 

новій редакції, що додається. 

3. Директору комунального підприємства «Муніципалітет»        

Некрасову С.В. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту 

відповідно до чинного законодавства. 

  

 

 

 

 Міський голова                                                   Артем СЕМЕНІХІН                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток  

                                                                                         до рішення міської ради 

                                                                                         8 скликання (15 сесія) 

                                                                                         від __________ 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МУНІЦИПАЛІТЕТ» 
(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

 

КОД ЄДРПОУ 32017591 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Конотоп 

2021 рік 

 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛІТЕТ» (далі – 

Підприємство) створене відповідно до Господарського, Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

          1.2.Підприємство є юридичною особою, користується правом 

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 Підприємства є КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА (далі 

- Засновник): ЄДРПОУ 24006881, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр.Миру 

буд. №8. 

1.4.Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки 

в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки. 

 1.5.Найменування Підприємства: 

1.5.1.Повне:  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛІТЕТ», 

1.5.2.Скорочене: КП «Муніципалітет». 

          1.6.Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а 

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.  

          1.7.У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і Законами 

України «Про власність», «Про житлово-комунальні послуги», «Про систему 

оподаткування», «Про поховання та похоронну справу», «Про захист прав 

споживачів», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», «Про оренду державного та комунального майна», «Про 

благоустрій населених пунктів »,  Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про вдосконалення виставково-ярмаркової  діяльності в Україні», Цивільним, 

Господарськими та Податковим кодексами України та іншими діючими 

нормативними актами та цим Статутом. 

1.8. Юридична адреса: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, пр.Миру, 

буд.№8. 

1.9.Зміни та доповнення в цей Статут здійснюються згідно з 

законодавством України. 

 

2.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 2.1.Підприємство створене з метою організації та надання комунальних, 

ремонтно-побутових, виробничих та інших послуг соцкультпобуту, 

задоволення потреб населення у високоякісних товарах і різних побутових 

послугах, отримання доходу від здійснення діяльності та з метою проведення 

перспективної політики розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста. 

    2.1.1. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку, 

самофінансування і самоврядування. 

 2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

 виконання нагляду за дорученням міської ради, міського управління 

житлово-комунального господарства за станом об’єктів ЖКГ, облік 

обсягів надання послуг, терміни їх виконання; 

 надання  послуг по погодженню пакету документів для приватних осіб, 

підприємств, організацій, установ; 

 інформаційне обслуговування підприємств, установ та громадян; 



 оперативне корегування діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства міста через міську службу 066; 

 організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг; 

 розробка та впровадження інформаційно-довідкових систем, програмної 

продукції, систем з програмним забезпеченням, створення бази даних; 

 роздрібна та оптова торгівля, торгово-посередницька діяльність; 

 здійснення вантажних перевезень автотранспортом по місту Конотоп та 

всій території України; 

 надання послуг житлово-комунальним підприємствам, бюджетним 

організаціям, юридичним та фізичним особам; 

 реалізація товарів та послуг підприємствам, установам, організаціям, 

фізичним особам; 

 виконання робіт спецтранспортом; 

 технічне обслуговування та ремонт автотранспорту; 

 утримання та обслуговування зеленого господарства; 

 надання послуг по догляду за зеленими насадженнями; 

 паспортизація зелених насаджень; 

 утримання та обслуговування зовнішнього вуличного освітлення; 

 організація та проведення ярмарок, конференцій, спеціалізованих 

виставок, аукціонів; 

 постачання та реалізація: техніки, обладнання, запасних частин, 

комплектуючих виробів, сировини, паливно-мастильних матеріалів та 

нафтопродуктів; 

 забезпечення повного набору рекламних послуг, у т.ч. консультування, 

послуги з художнього оформлення реклами, виготовленням рекламних 

матеріалів, їх купівлю; 

 благодійна діяльність; 

 інша діяльність, яка не суперечить вимогам даного Статуту та 

законодавству, спрямована на реалізацію завдань діяльності 

підприємства; 

 участь у реалізації соціальних програм підтримки учасників 

антитерористичних операцій та членів їх сімей; 

 інші спеціалізовані будівельні роботи; 

 будівництво доріг і автострад; 

 оброблення та видалення безпечних відходів; 

 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна. 

3.МАЙНО І ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1.Майно Підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, 

а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його 

самостійному балансі та належить йому на праві повного господарського 

відання. 

3.2.Майном, яке належить Підприємству на правах господарського 

відання, Підприємство користується без права його відчуження, вчиняючи 

щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту 

Підприємства. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу 

кредиторів Підприємства. 



3.3. Відчуження майна Підприємство може здійснювати на підставі 

рішення Засновника. 

3.4. Джерелами формування майна Підприємства є: 

 статутний фонд, що складається з грошових та майнових внесків 

Засновника, які передані Підприємству на правах повного 

господарського відання; 

 доходи, отримані Підприємством від господарської діяльності; 

 благодійні внески і пожертвування організацій, установ, закордонних 

фірм, громадян; 

 плата за порушення термінів виконання робіт; 

 відрахування  підприємств житлово-комунального господарства усіх 

форм власності у відповідності з виконаними обсягами робіт; 

 кошти місцевого та державного бюджетів згідно п.4 ст.8, ст.30 Закону 

України «Про поховання та похоронну справу»; 

 інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. 

Підприємство вільне у виборі джерел формування свого майна. 

3.5.Підприємство має право здавати в оренду іншим підприємствам, 

організаціям обладнання, матеріальні цінності, які йому належать, а також 

списувати їх з балансу у відповідності з існуючим законодавством. 

3.6.Підприємство здійснює користування земельною ділянкою, іншими 

природними ресурсами у відповідності  з наданим йому правом. 

3.7.З доходів Підприємства сплачуються податки та інші платежі, згідно 

з діючими нормами, відшкодовуються витрати по собівартості та відсотки по 

кредитам. Прибуток, що залишився, надходить у розпорядження 

Підприємства. 

3.8.Підприємство може створювати фонди (фонд розвитку, фонд 

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

рішенням підприємства, чинним законодавством. 

3.9. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі                   

1 587 000,00 грн (один мільйон п’ятсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 

копійок). 
 

4.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

4.1.Управління Підприємством здійснюється згідно з законодавством 

України і цього Статуту. 

4.2.Підприємство знаходиться в оперативному підпорядкуванні   

управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради. 

4.3.Повноваження трудового колективу Підприємства приймаються 

колективним договором та реалізуються через загальні збори. Для 

представлення інтересів працюючих  в ході роботи колектив  обирає Раду 

Підприємства.  

4.4.Управління Підприємством здійснює директор, який працює на 

контрактній основі. 

4.5.Підприємство самостійно визначає структуру управління, затверджує 

штатний розклад за погодженням з міським головою. 

4.6.Директор Підприємства: 

 самостійно визначає питання діяльності Підприємства; 

 несу повну відповідальність за стан справ на Підприємстві; 



 діє від імені Підприємства; 

 представляє його в усіх організаціях та органах влади; 

 укладає угоди з іншими підприємствами, приватними особами, відкриває 

розрахунковий рахунок в банку, видає довіреності; 

 несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; 

 є розпорядником грошових оборотних коштів у відповідності з діючим 

законодавством і повноваженнями цього Статуту; 

 наймає і звільняє працівників; 

 призначається Розпорядженням міського голови та працює за 

контрактом. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ 

5.1. Підприємство  здійснює організацію праці, заходи із забезпечення 

трудової  і  виробничої  дисципліни, охорони праці, дотримання правил 

санітарії  і техніки безпеки відповідно діючого законодавства. 

5.2. Підприємство відповідно з розробленим положенням самостійно 

визначає  загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний 

склад, необхідність  залучення тимчасових працівників  та сумісників. 

5.3.Трудові доходи працівників Підприємства визначаються відповідно 

до особистого трудового внеску кожного  з працюючих  у кінцевий результат 

роботи, у формах оплати на підставі діючого законодавства, регулюються 

додатком і не обмежуються максимальними обсягами. Мінімальна заробітна 

плата працюючих не може бути меншою мінімального розміру,  встановленого 

діючим законодавством. 

5.4.Умови оплати праці  і  матеріальне  забезпечення директора 

Підприємства визначається відповідно діючого законодавства та контракту. 

 

6. ЗВІТ, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ 

6.1.Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік 

результатів своєї роботи, веде статистичну і бухгалтерську звітність  

відповідно діючого законодавства. 

6.2.Персональну відповідальність за дотримання умов діючого 

законодавства та достовірність бухгалтерського обліку несуть директор і 

головний бухгалтер Підприємства. 

6.3.Фінансовий рік  Підприємства встановлюється з 1 січня по 31 грудня 

календарного року. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН  

ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

7.1.Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням 

Конотопської міської ради.  

7.2.Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.  

 

 

 

 

 



8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ТА ПРИПИНЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 8.1.Діяльність Підприємства  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 ним органом,  за судовим рішенням,  

прийнятим у випадках, передбачених законом. 

 8.2.Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи. 

 8.3.У випадку ліквідації Підприємства його майно  і  фінансові кошти 

після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами розподіляються 

Засновником. 

 

 

 

Міський голова                                                      Артем СЕМЕНІХІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


