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1. зАгАльнI положЕннrI
1. 1. Найменування Пiдприемства:

- повне украiнською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИСМСТВО
(ЦЕНТР ПОВОДЖЕНFUI З ТВАРИНАМИ>;

- повне росiйською MoBoIo: I{ОММУFIАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ЦЕНТР ОБРАIЦЕТМЯ С }КИВОТFЫМИ>;

- скорочене украiнською мовою: КП (r[F.НТР ПОВОДЖЕННrI З
ТВАРИНАМИ>;

- скорочене росiйською мовою: КП (ЦЕНТР ОБРАrЦЕНИЯ С
ЖИВоТНLIМИ).

1.2. КОМУНАЛЬШ ШДПРИСМСТВО (T[F'.HTP ПОВОДЖЕНFUI З
ТВАРИНАМИ) на пiдставi рiшення З4 ceciT XapKiBcbKoi MicbKoT ради 5

скликання вiд 24.06.2009 р. за Ns 154/09 uПро перейменування Щержавного
комун€rльFIого пiдприсп{ства ОбчислrоваIIьного центру управлiння житлового
господарства м. Харкова>) € правонаступником ДЕРЖАВНОГО
комунАльного шдприечIствА оБчислювАльного цЕнтру
УПРАВЛIННrI ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА М. ХАРКОВА, яке
засноване вiдповiдно до Господарського кодексу Украiни, Законiв Украiни
кПро мiсцеве самоврядування в Украiнi> та iнших законодавчих aKTiB

Украiни. ItОМУНАЛЬНЕ ШДПРИеМСТВО (ЦЕI-IТР ПОВОДХtЕННЯ З
ТВАРИНАМИ) (надалi iMeHoBaHe <Пiдприсмство>) нzшежить до
комунальноТ власностi територiальноТ громади м. Харкова вiдповiдно до

розпорядження Фонду державного майна XapKiBcbKoT MicbKoT ради народних
депутатiв вiд 28.09.|995 р.за jф 1003 uПро заснування Щерrкавного
комунального пiдприемства ОбчислIова_ilьного центру Управлiння житлового
господарства м. Харкова за адресою: 61037, м. XapKiB, вул. Балашовська, 29>>.

1.3. Засновником Пiдприсмс,гва е XapKiBcbKoT мiськоi ради (далi
ЗасrrовrIик).

1.4. IJ.lracHиKoM майна е територiальна громада MicTa Харкова в особi
XapKiBcbKoi MicbKoi ради (далi - Власник).

1.5. Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраiЪи,
Законами Украiни, постановами Верховноi Ради Украiни, указами та

розпоряд(женнями 11резидента Украiни, постановами та розпорядженнями
Кабiнету MirricTpiB УкраТrrи, рiшенtlями XapKiBcbKoT MicbKoi ради, рiшеннями
виконавчого KoMiTeTy XapKiBcbKoi MicbKoi ради, розпорядженнями
Харкiвсъкого мiського голови, iнltlими нормативними актами та цим
Статутом.

1.6. МIiсцезнаходження Пiдприсмства: Украiна, 6|0З7, м. XapKiB, вул.

Балашовська,29.



2. Iоридичнии стАтус пIдlрисмствА
2.1. Пiдпри€мство е юридичною особою, що створена вiдповiдно до

чинного законодавства Украiни без обмеження строку дiяльностi.

2.2.Вiдловiдно до способу утворення Пiдприемство е унiтарним.

2.З. Права i обов'язки юридичноi особи набувае пiсля державноi
реестрацiI.

2.4. Пiдприемство здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни та Статуту, який погоджусться з ,Щепартаментом
житлово-комунапьного господарства XapKiBcbKoi MicbKoi ради та
затверджусться Управлiнням комун€tльного майна та приватизацiТ

Щепартаменту економiки та комунаJIьного майна Харкiвськоi мiськоi ради.

2.5. Пiдприемс,tво мас вiдокремлене майно, яке передано йому на правi
господарського вiдання, ьцае найменуваIIня, круглу печатку та штампи iз cBoiM
найменуванням, фiрмовi бланки, може мати товарний знак для ToBapiB та
послуг, промисловi зразки та iншi об'екти iнтелектуальноi власностi, якi

ресструються вiдповiдно до чинного законодавства.

2.6. ПiдприсмстI}о мас право вiдкривати (закривати) поточнi, валютнi,
депозитнi та irrmi рахунки в банкiвських установах, а також складае зведену
звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства Украiни.

2.7. Пiдприсмство не вiдповiдае за зобов'язаннями XapKiBcbKoT MicbKoi

ради та його виконавчих органiв, до сфери управлiння яких воно входить, а

ocTaHHi не вiдповiдають за зобов'язанIIями Пiдприсмства.

2.8. Пiдприемство мас право вiд свого iMeHi вчиняти буль-якi правочини
та укладати будь-якi договори та угоди, набувати майновi i особистi немайновi
права, нести обов'язки, бути позивачем, вiдповiдачем та третьою особою в

судi, у тому числi в сулi загаль}IоТ юрисдикцii, в господарському,
адмiнiстративному, тре,гейському судi, мiжнародному комерцiйному
арбiтражному сулi та iнших органах, що вирiшуIоть спiр.

2.9.У Bcix випадках, що не передбаченi чинним Статутом, Пiдпри€мство
керуеться рiшеннями XapKiBcbKoi MicbKoT ради та вимогами чинного
законодавства.

2.|0. Пiлприемство мас право здiйсrrювати будь-якi види господарськоТ

дiяльностi та iншу дiяльнiсть, що не суперечить чинному законодавству
Украiни та вiдповiдас цiлям, передбаченим Статутом пiдприемства.

2.1|. XapKiBcbKa MicbKa рада мае право rIадати ГIiдприемстI]у дотацii та
iншi пiльги.

2.12. Пiдприемство самостiйно органiзовуе ,га здiйснюе облiк

результатiв власноi господарсько-фiнансовоi дiяльностi. Фiнансовий piK
Пiдприсмства спiвпадас з каJIендарним роком. Бухгалтерський та податковий
облiк i звiтнiсть l1iдприсмстI]а ведеться вiдповiдlIо до чиFIного законодавсТва



Украiни.

2.|з. Якщо одне або декiлька положенъ Статуту втратили юридичну
силу, абО визнанi недiйсними, iншi положення Статуту вважаються дiючими.

3. МЕТА I ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИеМСТВА
3.1. Пiдприсмство створене з метою реryлювання чисельностi

безпритУльниХ тварин вiдповiдно до умов чинного законодавства Украiни,
запобiгання явищу безпритульностi домашнiх тварин, створення умов
власникам домашнiх тварин для дотримання вимог чинних Правил утримання
домашнiх тварин у м. XapKoBi, впровадження принципiв гуманного та
етичного стаI]лення до тварин у м. XapKoBi.

3.2. Предметом дiяльностi Пiдприсмства е:

з.2.1. Здiйснення контролю за дотриманням вимог Закону Украiни <про
захист тварин вiд rкорстокого поводження> та Правил утримання домашнiх
тварин у м. XapKoBi громадянами, пiдприемствами, установами та
органiзацiями, розташованими на територii м. Харкова.

з.2.2. Проведення реестрацii та облiку домашнiх тварин, якi
утримуються громадянами, пiдприсмствами, установами та органiзацiями у
Iи. XapKoBi у вiдповiдностi до Правил утриманНя домашнiх тварин у м.
XapKoBi.

з.2.з. Ведення загапьноi електроннот бази даних домашнiх тварин в
м. XapKoBi.

з.2.4. Прове2lення iдентифiкацii тварин шляхоМ чiпування або
Ntаркування.

з.2.5. Здiйснення вилову та тимчасовоi iзоляцii безпритульних та
бродячих домашнiх тварин.

з.2.6. Забезпечення функцiонування карантинного майданчику та
гIритулку для безприl,ульних та бродячих домашнiх тварин.

з.2.7. Пошук нових власникiв для безпритульних та бродячих домашнiх
тварин, що утримуютъся в притулку.

з.2.8. Надання iнформацiйно-консультацiйних послуГ з питанЬ, Що
стосуються утримаIlня та поводження з домашнiми тваринами.

з.2.9. Пошук власникiв загублених та знайдених домашнiх тварин.

з.2.10. Облаштування вiдокремлених майданчикiв для вигулу та
дресируВання собак, а також встановлення iнформацiйних знакiв на мiсцях
виryлу собак.

з.2.|1. Спiвробiтництво з органiзацiями, установами, пiдприемствами з
питань, пов'язаних з дiяльнiстю l1iдприемства.



3.2.|2. Прийняття участi у проведеннi та органiзацiя конференцiй,
зустрiчей, виставок, науково-практичних ceMiHapiB за основними напрямками
дiяльностi Пiдприемства.

З.2.|З. Впровадження iнформацiйно-просвiтницьких заходiв та
взаемодiТ iз засобами масовоi iнформацii та проведення всебiчного
монiторингу з ycix напрямкiв дiяльностi, пов'язаних з утриманням тварин у
MicTi.

З.2.|4. Сприяння обмiну досвiдом, методичними напрацюваннями та
iнформацiсю мiж навчuшьними, науковими та практичними закладами Украiни
та зарубiжIfих краiн, стажування спецiалiстiв, участь у конференцiях.

З.2.I5. Проведення iнформацiйно-просвiтницькоi роботи серед
населення з питань утримання домашнiх тварин та запобiгання появi
безпритульних тварин, у тому числi шляхом випуску друкованих видань
(довiдникiв, буклетiв, проспектiв та iH.).

3.2.1б. Пропагування гуманного та вiдповiдального ставлення до тварин.

З.2.|7. Надання послуг фiзичним та юридичним особам та здiЙснення
iнших видiв дiяльностi, а саме:

- ветеринарна дiяльнiсть (основний);

- вiдловлювання тварин i надання пов'язаних iз ними послуг;

- роздрiбна торгiвля ветеринарними препаратами та iншими товарами

для тварин;

- виготовлення KopMiB для тварин;

- роздрiбна торгiвля кормами для тварин;

- транспортування тварин;

_ надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого рухоМогО
та нерухомого майrrа;

- органiзування поховань домашнiх тварин i надання сумiжних послуг;

- утримання домашнiх тварин, у т.ч. дресирування та догляд за ними,
тощо.

З.3. Пiдпри€мство також може здiйснювати iншу, не заборонену чинним
законодавством Украiни дiяльнiсть, спрямовану на досягнення МеТи,

з€вначеноi в CTaTyTi.

3.4. Здiйсrrення тих видiв дiяльностi, що вимагають лiцензування,
спецiального дозволу чи узгодження, ведеться ПiдприсмствоМ пiСЛЯ

одержання у встановленому законом порядку вiдповiдноi лiцензii, дОЗвОЛУ ЧИ

}згодження.

3.5. Пiдприемство мас право у встановленому чинним законодавствоМ
УкраТни порядку брати участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi (У т.Ч.



самостiйно здiйснtовати зовнiurньоекономiчну дiяльнiстъ). Пiдприсмство
вправi самостiйно укладати Bci види зовнiшньоекономiчних договорiв (у.од,
KoHTpaKTiB).

4. 1 . ПравJ;Т,"-_,;:.:, "в,язки 
пIдприсмствА

4.|.|. Пiдприемство мае право вiд свого iMeHi укладати угоди, набувати
пtайновi та особистi немайновi права, нести обов'язки, бути позивачем i
вiдповiдачем в судi, господарському сулi та третейському сулi.

4.1.2. Проводити облiк, реестрацiю та iдентифiкацirо домашнiх тварин,
здiйснrова,ги контроль за Тх чисельгtiстю та вирiшення конфлiктних ситуацiй,
пов'язаних з тваринами у м. XapKoBi.

4.I.З. РозробJIятl{,га затверлжувати гIорядок проведення реестрацii
домашнiх тварин, яких у,гримуIоть гроN4адяни, пiдприсмства, установи та
органiзацiТ.

4.I.4. Розробляти та затверджувати порядок проведення облiку,

реесlрацii та iдеrrтисРiкаuiТ безпритульних та бродячих тварин.

4.1.5. ЗдiйснrоI]ати господарсь](у дiяльнiсть у порядку, визначеному
законодавством Украiни на всiй територii Украiни.

4.|.6. За погодженням з Щепартаментом житлово-комунального
господарства ХаркilзськоТ MicbKoi ради вiдповiдно до чинFIого законодавства
r--творIов?ти, реорганiзоl]ува,ги та лiквiловува,tи фiлiТ, вiддiлення,
представництва та iHrrri вiдокремленi та cTpyкTypHi пiдроздiли, якi не MaIoTL

статусу юридичноТ особи i дirо,гь на пiдставi положення, затвердженого
.]иректором Пiдприсмства.

4,1.7. ГIiдприсмсl,во мае право IIа комерцiйlrу ],асмницю. Склад i обсяг
вi_lомостей, що с,tановJlять комершiйIrу ,гасN{ницIо, спосiб iх захис'гу
BI 1з н ачаIоться дlи ректором ГIiл прl,r смсl,ва.

4.1.В. Пiдприсмсl,во мас право користуватися BciMa правами, наданими
чIlнним закоtlоl(авством суб'скту господарIовання, вiдповiдrrо до мети
Пi:присмс,гва 1а прс/(мету його ltiяльностi.

4.2. Обов'язки Пiдприемства:

4,2.|. При плаrtуваннi власноТ дiяIльностi Пiдприсмство викоFIус в першу
,*. ерг\, конl,ракти, заN,{оI]JIення та i Hlrri догоlзiрн i зобов'язання.

1.2.2. I1iдприсмство забезпечус свосчаснiсть розрахуrIкiв з державним
tlю_],д.етом, банком, постачаJIьниками та iншими органiзацiями, ВеДе

tlr хгаптерський, оперативtIий r,a с,гатистичний облiк, запроваджуе передовi



методи i форми облiку, забезпечус свосчасну та в повному обсязi сплату
податкiв та зборiв, згiдно з чинним законодавством.

4.2.З. Пiдприсмство здiйснюс у встановленому чинним законодавством
гrорядку будiвництво, реконструкцiю, а також капiтальний ремонт основних
засобiв, забезпечу€ своечасне освосння нових виробничих потужностей та
введення в дiю обладнання, що придбано.

4.2.4. Пiдприемство здiйснюе матерiально-технiчне забезпечення
виробництва шляхом придбання необхiдних матерiальних pecypciB у
пiдприсмстI], органiзацiй та устаIIов, IIез€IJIея<но вiд форми власностi, а також
у фiзичних осiб.

4.2.5. Пiдприемство виконуе норми та вимоги щодо охорони
навколишнього середовища, рацiонального використання та вiдновлення
природних pecypciB та забезпечення геологi.rноi безгtеки.

5. мАЙно пIдприемствА
5.1. Майно Пiдпри€мства стаFIоI]лять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти,

а також iHrпi цiнностi, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному балансi
Пiдгrрисмс,гва.

5.2. Майrло Пiдприсмства с комунальFIоIо власнiстtо територiальноТ
громади MicTa Харкова та налея(иr,ь Пiдпри€мству на правi господарського
вi-lання на пiдставi договору укладеного з Управ-lriнням комунального майна
та прива,гизацiТ /{еlrартамен,гу екоrtопцiки ,га комуIIаJ]ьIIого майIlа XapKiBcbKoT
lricbKoT ра:tи. Кiнцевий беrrефiцiарIrий власник (контролер) у Пiдприсмства
вirсутнiй на пiдIс,гавi cTaTTi 64l Господарського Кодексу Украiни та rryHKTy 9

частини лругоТ cTaTT,i 9 Закону Украi'ни <Про дер}кавну реестрацirо rоридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських сРормувань>.

5.З. В;tасник з,lliйсtttос коII,гроJIь за вLlI(оl)исl,tllIItям та збережеrtням
:a-lc7к[Iol,o йоп,rу майлtа безпоссредньо або ,лерез уIlовFIоваrкений ним орган, FIe

зтр\rчаIочись l] о]IератиI]но-госполарську дilr.llыriс,гь lriдгlрисмства.

5.4. ЩжереJIаN,Iи формування майна l1iдlприсмства с:

- ocrtoBtti фон,цлr та обiговi коtlt,ги, Переztагri гriдцприсмству;

- дохо/l[l, одеря<аtti lliдrlрисмстI]ом вiд реа;liзаrцiТ гrродукlliТ та послуг, &

. ]Ko/h iнших видiв tРirlансово-r,оспо/]арськоТ дiя-тlььrос,гi;

- кре/]ити баrtr<iв,га iнrших креllиторiв;

- rtatillo, tlридбане Пiдприсмством tTa гtiдс,гавах, I{e забороlлеIIих чинним
l::{оilодавс,гвом та IIим CTaTyToM;

- безоt1-1tатнi ,га бrrаго,,tiйrri внески, rlо>ttертвування органiзацiй,

-.:прItсьtств i громалян;

капiтальнi вкладення i дотацiТ з бюджетiв;



- iнше джерела, не забороненi чинним законодавством Украiни.

5.5. Пiдприемство мае право здiйснювати Bci дii, пов'язанi з рухом
основних фондiв, а також передачу в оренду та списання основних фондiв
згiдно з чинним законодавством за погодженням з !епартаментом житлово-
комун€tльного господарства XapKiBcbKoi MicbKoi ради та за дозволом
Управлiння комунального майна та приватизацii Щепартаменту економiки та
комунЕtльного майна XapKiBcbKoi MicbKoT ради. Вiдчуження майна
здiйснюсться на пiдставi рiшення сесii XapKiBcbKoi MicbKoT ради.

5.б. Статутний капiтал Пiдприемства становить 14 1 l б 4|4 грн. 00 коп.
(Чотирнадцять мiльйонiв сто шiстнадцять тисяч чотириста чотирнадцять
гривень 00 коп.).

5.7. Формування статутного капiталу Пiдприемства здiйснюеться
.I[епартаментом житлово-комун€tльного господарства XapKiBcbKoi MicbKoi
ради. Формування статутного капiталу за рахунок майна територiальноi
громади м. Харкова пiдлягас обов'язковому погодженню Управлiнням
комунапьного майна та приватизацii Щепартаменту економiки та
комунЕtльного майна Харкiвськоi MicbKoi ради.

5.8. Змiни та доповнення до статутного капiталу здiйснюеться у тому ж
порядку, що i його формування.

6.1.

6. розподIл приБутку
Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв

ства е прибуток (доход).Пi:прием

6.2. Пiдприемство розпоряджасться чистим прибутком, що зuшишився в
його розпорядженнi пiсля сплати податкiв у бюджет, вiдповiдно до чинного
3;Iконодавства.

7. оргАни упрАвлIннrI пIдприсмством
7.1. Органом управлiння Пiдпри€мства с директор пiдприсмства, який

призначаеться на посаду розпорядженням мiського Голови на пiдставi
хОЕгракту за поданням .Щепартаменту житлово-комунщIьного господарства
XapKiBcbKoi мiськоi ради.

В KoHTpaKTi визначаються права та строки найму, обов'язки i
вi.тпg3iддrьнiсть його перед власником та трудовим колективом, умови
ШаТеРiШrЬного забезпечення i звiльнення з посади (закiнчення дii контракту)
З lРаЦ/ВаННЯМ гарантiЙ, передбачених контрактом та дiючим законодавством
}'rраiни.

7.2. Щиректор Пiдприемства вiдповiдно до компетенцiI:

- ВИЗНаЧае ЗаГ€LпьниЙ напрямок економiчного i соцiального розвитку
и€мства;



- подас на затвердження Харкiвськiй мiськiй ради проекти програм i

планiв, передбачених цим Статутом, а також звiти про iх виконання;

- несе повну вiдповiдальнiсть за стан i дiяльнiстЬ ПiдприеМства,

дотримання фiнансовоi, договiрноi та трудовот дисциплiни, згiдно iз

законодавством УкраТни;

\,становах, органах вJIади i мiсцевого самоврядуванIrя, формуе адмiнiстрацiю

Пiдприсмства,

- розпоряджасl,ься коштами та майном Пiдприемства вiдповiдно до

чIlнного законодавс,гва та L[Loгo Статуту;

- видае ловiреностi, вiлr<ривас в банкitзських установах рахунки,

- затверл)tус за погоджеFIням з flепартамеIIтом житлово-комуIIаJIьного

:осподарства XapKiBcbKoT MicbKoT РадИ структурУ та штатний розпис
Пi.rприсплс,гва;

- вилас накази та розпорялх(ення щодо дiяльностi Пiдприсмства,

зетверджуе ак.r,и l-IiдприсмстI]а, дас обов'язковi для Bcix спiвробiтникiв та

,рачiвникiв вказiвки;

- BiдlToBil\Ho /1о чинноI,о законодавства l]изнаLIас фоrrд1 опJlати працi та

:,-ТаНоВЛIое форми, сис.геми i розмiри опJIа,ги прачi (irrшi види доходiв)

-рацiвникiв, порядок наданtlяt i трива-пiсть rцорiчних оплачуваних i до/(аткових

э_:пусток, встаЕIовлIос скорочений робочий деIIь, iншi пiльги тощо;

- вiдповiдrlо /{О правиЛ внутрiшНього трУдовогО розпорядку, вживас

l j\оди заохоIIеIIня i нак.падас дисцигlrIirrарiri с,гrtl,неtIIlя tia rrрацiвникilз

_ il:приемс,гва,

- вчиня€ буль-якi iншi л,iт, необхiдtri для здiйснення господарськот

_.я.-tьностi Пiдприемс,гва, за винятком тих, що вiдповiдно до Статуту, повиIlнi

1-, Trt погод>rtеI-ti з Xapr<iBcI)I(OIo MicbKolo радоIо;

- без доручеtlня (ловiреностi) дiс вiд
його iнтереси у вiтчизняних i iноземних

iMeHi Пiдприсмства, IIредставляе
пiдприсмствах та органiзацiях,

штатного розкладу;

наданFIя звiтностi за

житл о в о - ко му н а_гIь н ого

- приймае i звiльняе робiтникiв вiдповiдно до

- несе вiдповiдальнiсть за несво€часне
:JтаноВJIеItимИ форпlами, в,г,ч, llo f{егrар,гаменту
. j!-подарсr,ва XapKiBcbKoT MicbKoT ради;

- забезпечуе надання :u .протести, 
постанови, подання приписи,

звернення, листщ запити та iншi документи судових, правоохоронних та

контролюючих органiв rрунтовноТ, об'ективноi, документаJIьно пiдтвердженоi

iвформацii та мотиtsованих вiдповiдей.

якщо вiдповiдIl, неможливо надати у строк, визначений у запитi або

перлбачеttий законолавством, направляе промiясну вiдповiдъ iз зазначенням

причин цього та дати надання остаточноI вiдповiдi ,



У визначеному розпорядженням Харкiвського мiського гоJIоI]и порядку
пiдготовлеtli проекти вiдlгrовiдей на протести, постаI{ови, подання, приписи,
звернення, листи, запити та iнrлi докумеI]ти судових, правоохоронtIих та
контролIоючих органiв погоджус з юридичним Щепартаментом XapKiBcbKoT
rIicbKoT ради.

7.З. [-о-lIовниt]i ittясеttер, головллий бухгалтер, застугIники дирек,гора
призначаIо,гься Ila посадIу,га звi-ltl)I,IяIо,гься з llоса/ци директором Пiдприсмства
за погодженFIям з ЩепартамеIlтом rItи,l,лово-комунального господарства
XapKiBcbKoT мiськоi ради.

7.4. Приймаrtня, переведення, перемirцення та звiльгtення iнших
праuiвникiв ПiлlrрисNlстI]а злiйснlос,tься у вcTaHoBJIeHoMy порядку, згiдно з
ч lt нFIим закоrIодавсl,во]\,1 У краТrrи.

7.5. Пiдприсмство реалiзуе свою продукцiIо, виконус роботи та нада€
:lос"цуги за цiнами i тарифами, встановлеIlими самостiйно або на пiдставi
зi:повiдr]их укладеIl]Iх договорiв, а у виtIад](ах, визI]ачених закоIIодавс,гвом,
lf, rцiнами чи тарифапли, встановленими органами виконавчоТ влади,
В.lасником або уIIовноважеIiим органом.

7.6. l1iлгrрисмство пiлпорядцковус,гься Щепартаменту житлово-
::о\IунальFIого l,осгIодарстI]а XapKiBcbKoT MicbKoT, який здiйснlос TaKi
. . t-l BFIOB?)Kе I IH я з l(oopj lи на l tiT дц i ял ьrтостi Пi дпр и см с,гtза :

- затвердlкус 1эiчний фir-rансовtлй плаIl ГIiдприемстI]а та змirlи до I{ього;

- погод}куе органiзацiйну структуру та штатний розпис ПiдприсмстI]а;

- поI,одя(уе призIIаLIеIIня на посаду та звiлLнення з посади головного
. .,r,eHepa, l,оJtоl]ного бухгалтера ],а зас,гупIIикiв ltttper<],opa Пiдприсмсl,ва;

- гIогоltжуе внесе[lня зпtill до Статуту ГIiдприсмс,гва, здiйснtос коI]троль
r: _]одержанFIям Ста,гуту;

- погоджуе формуванI{я фопду опJIати працi на пiдприемствi;

- п огол)(ус Kol I I,гор llc дохоlti в i в и;tа,гкi в Tli :rl ]p1.1 смства.

7.7, !еllартамсн,г )ItLll,JIоI]о-комунальrIого господарства XapKiBcbKoT
,l.,-bKoT ради мо)tе здiйсrrrовати перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi
i-tri:присмства на пiдставах рiчrlих п.ltанiв rrepeBipoK, згiдно з tsстановленим

-tlря.]ком, а також Nlac право на одержання вizt IIiдпlэисмстl]а оперативноТ
.; эормацiТ.

7.8. f(егlартамсtt,г )I(иl,Jlоl]о-комуIIаJIьного господарс,гва Харкiвськоi
,,:i.-ькоТ ради, здiйснrоrочi своТ повнова)I(еtlIIя з коордиrlацiТ дiяльtлостi
I.:присмс,гва, tle в,гручас,гься l] госtlо/iарську дliя.llьнiсть Пiдприсмства.

s. трудовиЙколЕктив пIдприемствА
8.1. Трудовий колектив Пiдприсмства становлять yci громадяни, якi



сво€Iо працеIо беруть участь у його дiялr,ностi на ocHoBi трудового договору,
згiдно норм, встацовJIеI]их труловим законодавством.

8.2. Компетенцiя трудового колективу:

- розглядас i схвалIос проект коле](тивI]ого договору;

- бере участь у матерiальному i моральному стимулюваннi продуктивноТ
:рашi. заохоч\,с винахiдлtиI(],ку i рацiоrrалiзаторську дiяльнiсть, порушус
к_lопотання про винагоролу працiвникiв, що вiдзlлачилися'

- вttрiшrс iншi питання вiдповiдно до чинного законодавства.

S.-r. Вirробничi, соцiально-екоtrомiчtti вiдносини Пiдприсмства
]з.-...г:taль.-я ко.[ективItим /tоговором, затl]ерд}кениN,I rra Пiдrrрисмствi.

9. порядок внЕсЕFIн'I змIн r доповнЕнъ до
с,гАтуту пIдприеN4с,I,вл

9.1. l1роrlозицiТ ulо/lо вIIесенIIя змiIt до Статуту Пiдприемства мо}куть
_.:*\о.fити вiд Харкiвськоi MicbKoT ради, Щепартаменту житлово-комуна_пьного
гOспоlарства ХаркiвськоI MicbKoi ради та трудового колективу Пiдприсмства.

а.]. ]]гlесе[IIjя зпцiгt llo Cтaтyтy зlliйсrlrос,гься у IIоряllку, I]с,гаIIовленому

1II,11гIинЕнL{я

Г.:- , ;: _ ,,, _llя.tt,ttос,гi

дI ялъIJос,гI lllдприсмствА

.,:,lIIIlrl .

Пiдприсмства вiдбувасться lIIJIrIxoM його
подiл, перетворення) або в результатi

, _-_-.'.' П.-..л;l;1с:,:a-Б.] - j.l 1lilttсtttlям I]JIасника чи за рiшеttltяlt c}J}, в

]. -liквiдаrtiя Пiдприсмства I]ва}касться завершеною. а Пi:прlлсл{ство
_-BoIo дiя.ltьгtiсть з lцня вI-IессIIIIя /Io слиIIого Jер/\авI{ого ресстру

i Il)I I II 1.1IIcl I I IrI.

, ii111l'11,,.
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