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СТАТТЯ 1 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ «БЛАГОУСТРІЙ» (далі – Підприємство) створене  рішенням сесії 

Геронимівської сільської ради Черкаського району, Черкаської області    № 15/1 

від 26.04.2004 року відповідно  до Господарського кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”та 

інших законодавчих актів України. 

 

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 Руськополянська сільська рада, що вносить 

згідно до Статуту та рішення свої майнові внески та є представником 

Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади. 

 

1.4.  Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 

печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, тощо. Права і обов’язки 

юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. 

 

1.5.  Найменування Підприємства: 

 

1.5.1.  Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «БЛАГОУСТРІЙ». 

 

1.5.2.  Скорочене: КП РСР «БЛАГОУСТРІЙ». 

 

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 та законами 

України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом, 

рішеннями Руськополянської сільської ради. 

 

1.8. Юридична адреса:19601, Україна, Черкаська область, Черкаський район, 

село Геронимівка,  вулиця Вернигори, будинок  №25. 

 



1.9. Зміни та доповнення в цей Статут здійснюються згідно законодавства 

України. 

 
СТАТТЯ 2 

 
МЕТА ТА 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. 

 

2.1.1. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 

вирішує перспективні і поточні питання своєї діяльності. Підприємство 

становить перед собою завдання сприяти соціально-економічному розвитку 

Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади, створення умов 

для підвищення рівня ділової та творчої активності громадян, підвищення на 

цій основі їх добробуту та культурного рівня. 

 

2.2. Предметом діяльності підприємства є: 

 

2.2.1.  надання житлово-комунальних послуг населенню, підприємствам, 

установам та організаціям:  

 

1 група-комунальні послуги: 

 

Централізоване постачання холодної води - забезпечення споживачів холодною 

водою за допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільних водопровідних 

мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом транспортування холодної 

води; 

Централізоване водовідведення (каналізація) – господарська діяльність з 

відведення та передача на очищення комунальних та інших стічних вод за 

допомогою комплексу об’єктів, споруд,  трубопроводів, пов’язаних єдиним 

технологічним процесом; 

Централізоване опалення – забезпечення постачання споживача теплової 

енергії за допомогою комплексу об'єктів, споруд, котелень, бойлерів, 

трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом; 

Централізоване постачання гарячої води — забезпечення споживачів гарячою 

водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних 

мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та 

транспортування гарячої води; 

Вивезення побутових відходів, тощо. 

 

2 група — послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій: 

 



прибирання прибудинкової території; 

прибирання сходових клітин; 

вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, 

перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) прибирання підвалу; 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

гарячого водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; 

централізованого опалення; зливової каналізації; 

дератизація; 

дезінсекція; 

обслуговування димовентиляційних каналів; 

технічне обслуговування та поточний ремонт систем пожежної автоматики та 

димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систему разі 

їх наявності; 

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем 

гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого 

опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів 

зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому 

порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших 

майданчиків); 

поливання дворів, клумб і газонів; 

прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, 

призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами; 

експлуатація номерних знаків на будинках; 

освітлення місць загального користування і підвалів; 

періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та 

теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після 

повірки. 

технічне обслуговування та поточний ремонт систем електрозабезпечення 

внутрішньо будинкових мереж. 

 

3 група — послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків: 

 

балансоутримання; 

укладання договорів на виконання послуг; 

контроль  за виконанням договорів. 

 

4 група — послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд: 

 

заміна та посилення елементів конструкцій та мереж; 

реконструкція зазначених конструкцій та мереж; 

 

2.2.2.  приєднання абонентів до централізованих мереж водопостачання та 

водовідведення; 

 

2.2.3.  роботи з благоустрою територій; 

 



2.2.4. оптова і роздрібна (в тому числі виїзна) торгівля товарами народного 

користування, продукцією виробничо-технічного призначення, продовольчими 

товарами, сільськогосподарською продукцією; 

 

2.2.5. виконання ремонтно-будівельних робіт (поточний та капітальний ремонт 

об’єктів комунального призначення); 

 

2.2.6.  благодійна,спонсорська та засновницька діяльність; 

 

2.2.7.  зовнішньоекономічна діяльність. 

 

2.2.8. виготовлення  та реалізація товарів народного споживання (тротуарна 

плитка, залізобетонні конструкції, сітка «рабица», домовини,тощо); 

 

2.2.9.  вирощування та реалізація декоративних кущів, дерев, рослин; 

 

2.2.10.  роздрібна торгівля питною водою; 

 

2.2.11.  надання ритуальних послуг; 

 

2.2.12. надання послуг з оранки городів. 

 

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, будуть здійснюватися при 

наявності у Підприємства відповідної ліцензії, виданої державним органом. 

 

СТАТТЯ 3 
 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

3.1. Для реалізації мети, зазначеної в статті 2 Статуту, Підприємству надається 

право: 

 

3.1.1. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати свою господарську 

діяльність, визначити та реалізовувати перспективи свого розвитку. 

 

3.1.2. Розпоряджатися одержаним доходом (прибутком), що залишається після 

сплати податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

3.1.3. Створювати за погодженням із Руськополянською сільською радою 

дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати в 

установленому законодавством порядку  їх Статути (Положення). 

 

3.1.4. Формувати на договірній основі тимчасові трудові колективи для 

виконання конкретних замовлень, залучати до участі в діяльності Підприємства 



окремих висококваліфікованих спеціалістів на умовах сумісництва чи 

контрактної системи найму. Самостійно визначати розміри та порядок оплати 

праці, у відповідності з чинним законодавством. За погодженням сільського 

голови формувати структуру управління та штатний розклад підприємства у 

межах нормативної чисельності.  

 

3.1.5. Надавати позички працівникам Підприємства за рахунок прибутку, який 

залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших 

обов‘язкових платежів відповідно до чинного законодавства України. 

 

3.1.6. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. 

 

3.1.7. Укладати господарські договори (контракти) з державними, 

колективними, іншими організаціями і окремими фізичними особами на 

виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) та її реалізацію на 

договірних умовах, в межах існуючих тарифів. 

 

3.1.8. Самостійно, в межах діючого законодавства, встановлювати форми та 

системи оплати праці, її організації та нормування, правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

 

3.1.9. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності 

використання виробничих потужностей та зниження рівня їх негативної дії на 

навколишнє середовище. 

 

3.1.10. Створювати сучасні техніко-економічні умови, які стимулюють 

збільшення обсягів виробництва теплової енергії, вдосконалення технічного 

рівня систем теплопостачання, зменшення витрат та економію матеріальних, 

енергетичних і фінансових ресурсів. 

 

3.2. Обов’язки Підприємства: 

 

3.2.1. Своєчасно здійснювати розрахунки економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво житлово-комунальних послуг. 

 

3.2.2. Суворо дотримуватись положень відповідних законодавчих актів та цього 

Статуту. 

 

3.2.3. Дотримуватись діючих вимог з питань охорони праці, промсанітарії, 

техніки безпеки та протипожежної безпеки на виробництві. 

 

3.2.4. Вести облік військовозобов’язаних, виконувати заходи з цивільної 

оборони та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством. 

 

3.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із 

чинним законодавством України. 



 

3.2.7. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати 

працівникам Підприємства. 

 

3.2.8. У встановлені терміни та порядку надавати державним контролюючим 

органам та Засновнику  звіти та інформацію щодо результатів господарської 

діяльності Підприємства. 

Крім того, щоквартально в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним, 

надавати Засновнику звіт про виконання фінансового плану  разом із 

пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та спочатку 

року із зазначенням причин відхилень фактичних показників від планових. 

  

 

СТАТТЯ 4 
 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
4.1.       Правовідносини між Підприємством та Засновником регулюються 

нормами чинного законодавства України . 

 

4.2.    За погодженням сільського голови   Підприємство  у межах нормативної 

чисельності, визначає структуру органів управління і витрати на їх утримання. 

Підприємство очолює директор, який  на контрактній основі призначається на 

посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови. 

 

4.3.    Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, 

умови матеріального та соціального забезпечення директора, умови його 

звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим 

законодавством України. 

 

4.4.       Директор  наділяється правом: 

 

4.4.1.      Самостійно вирішувати всі питання діяльності Підприємства за 

винятком віднесених до компетенції Засновника. 

 

4.4.2.      Без довіреності діяти від імені Підприємства, представляти його 

інтереси у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах і організаціях. 

 

4.4.3.      Розпоряджатися коштами Підприємства, за погодженням сільського 

голови   затверджувати в межах нормативної чисельності штатний розклад 

Підприємства, у т.ч. і апарату управління. Видавати накази та розпорядження, 

обов’язкові для всіх працівників Підприємства, та підпорядкованих 

відособлених підрозділів. 

 

4.4.4.      Затверджувати всі документи, що регламентують внутрішній 

розпорядок та господарську діяльність Підприємства. 



 
СТАТТЯ 5 

 
МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.1. Майно Підприємства 

5.1.1. Майно Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також 

інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його 

самостійному балансі. 

 

5.1.2. Факт внесення Засновником на баланс Підприємтсва майна  та коштів для 

поповнення Статутного фонду  повинен підтверджуватися відповідними актами 

приймання-передачі майна, або платіжним дорученням про переказ грошей чи 

іншими документами.  

 

5.1.3. 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. 

 

5.1.4. Відчуження майна Підприємства може здійснювати на підставі рішення 

Засновника. 

 

5.2. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради відповідно до законодавства. Джерелами формування майна 

можуть бути: 

 

5.2.1. Грошові та матеріальні внески Засновника, Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради. 

 

5.2.2. Доходи, одержані Підприємством від реалізації продукції і послуг, а 

також від інших видів господарської діяльності. 

 

5.2.3. Доходи від цінних паперів. 

 

5.2.4. Прийняття на баланс основних фондів інших підприємств і організацій за 

рішенням Засновника. 

 

5.2.5. Кредити банків та інших кредиторів. 

 

5.2.6. Інвестиції та кошти сільського бюджету. 

 

5.2.7. Безвідплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств, громадян. 

 



5.2.8. Інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. 

Підприємство вільне у виборі джерел формування свого майна. 

 

5.3. Належність майна на правах господарського відання надає Підприємству 

право: 

 

5.3.1. Користуватися зазначеним майном згідно з вимогами Господарського 

Кодексу України, Цивільного Кодексу України та іншими законодавчими 

актами. 

 

5.3.2. Здавати за погодженням із Засновником в оренду підприємствам, 

організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні 

засоби, інвентар та інші матеріальні цінності. 

 

5.3.3. Відкривати поточні та інші рахунки в будь-якому з банків України для 

зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових 

операцій. 

 

5.3.4. Зобов’язання перед державним та місцевим бюджетами Підприємство 

виконує самостійно. 

 

5.4. Статутний фонд Підприємства становить  54433грн. ( П`ятдесят чотири 

тисячі чотириста тридцять три грн.) 

 

5.5. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути зняті тільки за його 

згодою. Безспірне списання коштів дозволяється тільки у випадках  

передбачених чинним законодавством. 

 

5.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

за рішенням суду. 

 

 

СТАТТЯ 6 
 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

ТА ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ 
 

6.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 

розвитку, виходячи з попиту наданих послуг, а також з необхідності 

забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства. 

 

6.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі 

відповідних договорів і контрактів. 



 

Підприємство вільне у виборі предмету та строків укладення договорів, умов 

господарських взаємовідносин в межах діючого законодавства України. 

 

6.3. Підприємство реалізує свою продукцію та послуги, відходи виробництва по 

цінах, які встановлює самостійно чи на договірній основі, та за тарифами, 

затвердженими у встановленому законодавством порядку. 

 

6.4. Підприємство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати 

праці, а також інші види доходів своїх працівників згідно з  чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

 

6.5. Основним узагальнюючим показником господарської діяльності 

Підприємства є прибуток. 

 

6.6. Дохід, одержаний Підприємством за результатами його господарської 

діяльності, підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством України, а 

його частина, що залишається після сплати податків, інших платежів, процентів 

за кредити, штрафів та санкцій, (чистий прибуток) залишається в 

розпорядженні Підприємства і використовується для створення та оновлення 

основних фондів. 

 

6.7. Підприємство формує амортизаційний фонд за рахунок амортизаційних 

відрахувань. 

 

6.8. Розміри, принципи та джерела утворення і порядок та напрямки 

використання фондів визначаються Підприємством, виходячи з чинного 

законодавства України, даного Статуту та укладених договорів, контрактів. 

 
 

СТАТТЯ 7 
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

7.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно 

із чинним законодавством України. 

 

7.2. Підприємство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених 

банках на території України. 

 

7.3. Підприємство самостійно здійснює в установленому законодавством 

порядку операції по експорту та імпорту продукції, товарів, робіт та послуг на 

основі зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

 

7.4. В своїй зовнішньоекономічній діяльності Підприємство може здійснювати 

бартерні та лізингові операції. 



 

7.5. Підприємство має право, згідно з чинним законодавством України, 

одержувати кредити у вітчизняних і зарубіжних банках та комерційні кредити в 

іноземній валюті. 

 

7.6. Валютні відрахування до бюджету проводяться у порядку і розмірах, 

передбачених чинним законодавством. Інші вилучення валютних коштів 

Підприємства забороняються. 

 

СТАТТЯ 8 
 

ТРУДОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
 

8.1. Підприємство затверджує штатний розклад і структуру (згідно пункту 4.4.3. 

Статуту),  визначає порядок прийому та звільнення працівників, форми, 

системи та розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність роботи, 

приймає рішення про введення підсумованого обліку робочого часу, 

встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток. Конкретні умови і 

форми оплати праці, прийому та звільнення встановлюються в правилах 

внутрішнього трудового розпорядку Підприємства та трудових договорах з 

найманими працівниками. 

 

8.2. Трудові взаємовідносини громадян, що уклали з Підприємством трудовий 

договір, регулюються законодавством України про працю . 

 

8.3. Працівникам Підприємства, за рахунок прибутку, можуть надаватись 

пільги згідно з чинним законодавством, укладеними трудовими договорами. 

 

8.4. Органом, який має право представляти інтереси трудового колективу 

Підприємства, є Збори трудового колективу. 

 

 

СТАТТЯ 9 
 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 
 

9.1. Первинний та бухгалтерський облік, фінансова звітність, надання 

статистичної інформації здійснюється Підприємством у порядку, 

встановленому законодавством України для підприємств. 

 

9.2. Підприємству забороняється, крім Засновника,  надавати статистичну 

інформацію та інші дані, не передбачені законом або з порушенням порядку, 

встановленого законом. 

 

9.3. Результати фінансової діяльності Підприємства встановлюють на основі 

квартального та річного бухгалтерського звіту. 



 

9.4. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним роком. 

 

  

СТАТТЯ 10 
 

КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

10.1. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснюється 

державними контролюючими органами та Засновником. 

 

10.2. При проведенні планових ревізій та інспекційних перевірок Підприємство 

зобов’язане надати на вимогу інспекції або Засновника всю необхідну 

документацію (інформацію) по господарсько-фінансовій діяльності. 

 

10.3. Виявлені в результаті перевірок порушення усуваються у встановленому 

законодавством порядку. 

 

10.4. Розбіжності, що виникають між Підприємством та перевіряючими 

інспекціями, розв’язуються у встановленому законодавством України порядку. 

 

 

СТАТТЯ 11 
 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється за рішенням 

Руськополянської сільської ради, суду або  за іншими підставами 

передбаченими чинним законодавством України. 

 

Підприємство припиняє свою діяльність також у випадках: 

 

-  визнання Підприємства банкрутом, крім випадків, передбачених законом; 

 

- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених 

законом; 

 

 

11.2. При ліквідації та реорганізації Підприємства працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

  

Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 


