
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  Збаразьке  комунальне  підприємство  “Збаражпроект”  (надалі
підприємство), утворене рішенням сесії Збаразької міської ради від 25.06.2001р.
№500 на підставі Закону України “Про підприємства в Україні”, Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Засновником  підприємства  є  Збаразька  міська  рада.  Право  суб’єкта
власності на майно підприємства здійснює Збаразька міська рада.

1.3.  Підприємство  -  самостійний  господарюючий  суб’єкт, набуває  прав  та
обов’язків  юридичної  особи  від  дня  державної  реєстрації,  веде  самостійний
баланс, відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку
зі своїм найменуванням українською мовою та ідентифікаційним кодом, кутовий
штамп та інші штемпелі, бланки з своїми реквізитами.

1.4.  У  своїй  діяльності  підприємство  керується  Законом  України  “Про
підприємства  в  Україні”,  рішеннями  міської,  районної,  обласної  рад,  районної
обласної держадміністрації та іншими законодавчими і нормативними актами, а
також цим Статутом.

1.5. Підприємство, згідно з чинним законодавством України від свого імені
укладає угоди, набуває майнові і особисті немайнові права, виконує обов’язки, має
право бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суду та тритейському
суді.

1.6. За  погодженням з  засновником підприємство може входити до складу
асоціацій, корпорацій, фондів, спілок, спільних підприємств та інших громадських
та господарських об’єднань.

1.7. Засновник  не  несе  відповідальності  за  зобов’язання  підприємства,
підприємство не несе відповідальності за зобов’язання засновника. Підприємство
несе  відповідальність  за  результати  своєї  виробничо-  господарської  діяльності
перед державою, партнерами за договорами, коштами, що є в його розпорядженні
згідно з чинним законодавством України.

1.8. Повне  найменування  -  Збаразьке  комунальне  підприємство
“Збаражпроект”.

Скорочене найменування - Збаразьке КП “Збаражпроект”

1.9. Місцезнаходження підприємства:
47302, м.Збараж
вул. Грушевського, 18
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II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Підприємство створене з метою:

- виконання робіт пов’язаних з регулюванням забудови населених пунктів і
території міста і району, а також виконанням комплексу проектно-планувальних і
проектно-вишукувальних  робіт  на  будівництво,  реконструкцію,  реставрацію  і
капітальний ремонт будинків і споруд на замовлення суб’єктів містобудування.

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

- підготовка  і  виготовлення  замовникам  архітектурно-  планувальних
завдань,  технічних  умов  на  проектування,  будівництво,  реконструкцію,
реставрацію  і  капітальний  ремонт  будинків,  споруд,  пам’яток  архітектури  і
містобудування, благоустрій і озеленення територій; 

- розроблення проектних пропозицій по розміщенню об’єктів будівництва,
а  також матеріалів  до  проектів  рішень  органів  влади  щодо  вирішення  питань
приватизації, вибору, вилучення та надання земель для містобудівних потреб;

- розроблення  на  замовлення  суб’єктів  містобудування  проектно-
планувальної  і  проектно-вишукувальної  документації,  а  також  виконання
комплексу  проектних  робіт  на  будівництво,  реконструкцію,  реставрацію  і
капітальний  ремонт  будинків,  споруд,  пам’яток  архітектури  і  містобудування,
благоустрою і озеленення територій;

- виконання робіт по веденню чергових планів забудови населених пунктів
району, планів розташування інженерних мереж, проведення виконавчих зйомок,
видача  і  винос  в  натуру  червоних  ліній  забудови,  трас  інженерних  мереж,
основних осей будинків, споруд, тощо;

- розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що
належать  до  його  компетенції,  та  підготовка  технічних  висновків  і  проектів
відповідних  рішень;  надання  платних  послуг  по  замовленню  суб’єктів
містобудування на інші види робіт, що забезпечують органи містобудування та
архітектури  містобудівним процесом та  комплексністю забудови  і  благоустрою
населених пунктів з урахуванням архітектурних і містобудівних вимог;

- виконання будівельних, дизайнерських і художніх робіт зі спорудження,
опорядження  та  реставрації  будівель,  споруд,  реклами,  благоустрою,  малих
архітектурних форм, інтер’єрів; торгово-посередницька діяльність;

- організація підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства;

2



- здійснення  дилерських  та  дистриб’юторських  послуг  у  сфері
містобудування та архітектури;

- здійснення  міжнародного  співробітництва  з  метою  запозичення  та
впровадження новітніх технологій у проектуванні та будівництві;

- надання інформаційних, консультативних та інших послуг

- технічна  інвентаризація,  оцінка  і  паспортизація  основних  фондів
підприємств  і  установ  усіх  форм  власності,  фізичних  осіб,  суб'єктів
підприємницької  діяльності-фізичних  осіб,  в  т.  ч.  об'єктів  зовнішнього
благоустрою,  житлового фонду комунальних,  державних  підприємств  (установ,
організацій)  та  громадських  організацій,  приватних  гаражів,  дач,  садових
будинків, земельних ділянок і інших об'єктів нерухомості, фіксація поточних змін
в структурі, технічному стані і вартості об'єктів нерухомості;

- технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, електромереж, мереж
зв’язку, водопроводів і каналізації, шляхів, теплофікаційних установок і їх мереж,
що є комунальною власністю органів місцевого самоврядування;

- технічна  інвентаризація  споруд міського  благоустрою:  доріг, тротуарів,
мостів,  труб,   водохідних  та  берегозакріплюючих  споруд,  зелених  насаджень
(скверів, садів, парків,  кладовищ тощо);

- оформлення  технічної  документації  на  об'єкти  житлових,  житлово-
будівельних, дачних, садових, гаражних та інших видів кооперативів, товариств і
об'єднань, члени яких повністю внесли свої пайові внески;

- оформлення  технічної  документації  на  будівлі  виробничого,
господарського,  соціально-побутового  та  іншого  призначення,  побудовані
підприємствами, установами, організаціями та громадянами чи придбані ними у
власність відповідно до діючого законодавства;

- оформлення  технічної  документації  на  об'єкти  нерухомості,  які
переходять  у  власність  юридичних  та  фізичних  осіб  згідно  з  діючим
законодавством  внаслідок  ліквідації  або  реорганізації  підприємств,  установ  та
організацій;

- приватизація нерухомого майна;

- підготовка  технічних  висновків  щодо  можливості  розподілу,  будинків,
об'єднання та розподіл квартир, інших об'єктів нерухомості;
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- проведення підготовчих робіт та висновків, пов'язаних із поділом, виділом
об'єктів нерухомості в самостійні об'єкти;

- проведення  підготовчих  робіт  для  оформлення  документів  на  право
власності  на  об’єкти   нерухомого  майна  при  відсутності  правовстановлюючих
документів, передбачених діючими  нормами та інструкціями;

- видача  довідок  про  оцінку  об’єктів  нерухомості  для  оформлення
договорів купівлі-продажу, спадкування,  іпотеки, дарування та  інших потреб;

- участь в роботі по оцінці і переоцінці будівель і споруд, котрі підлягають
зносу  чи  продажу  міською  радою,  підприємствами  і  організаціями,  а  також
виконання  оціночних робіт при проведенні експертиз;

- облік даних інвентаризації;

- статистична  розробка і облік даних технічної інвентаризації житлового
фонду;

- обстеження будівельних конструкцій та паспортизація будівель і споруд з
метою  забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації;

- виготовлення за   дорученням судових  органів,  місцевих Рад та  інших
замовників   експертних  висновків  при  розгляді  спорів  власників  будинків  про
розподіл будинку,  встановлення порядку користування ним, визначення порядку
користування присадибною  ділянкою;

- систематична  фіксація  поточних  змін  в  складі,  стані  і  вартості  про
інвентаризованих об’єктів ;

- проведення  комплексу  робіт  щодо  визначення  оцінки  і  переоцінки
будівель  та  споруд  всіх  форм  власності,  включаючи  призначені  під  знос  чи
відчуження;

- зберігання та використання технічного і реєстраційного архіву на об'єкти
нерухомості, видача довідок і копій юридичним та фізичним особам;

- збереження,  поповнення  матеріалів  технічної  інвентаризації,  які  є
власністю підприємства;

- проведення  експертної  оцінки  будівель,  споруд,  приміщень,
незавершеного  будівництва,  інженерних  комунікацій,  механізмів,  устаткування,
обладнання та інших матеріальних та нематеріальних цінностей, що є власністю
фізичних  та  юридичних  осіб  всіх  форм  власності,  експертна  оцінка  майна,
майнових, немайнових прав, бізнесу та обладнання;
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- підготовка  і  надання  статистичних  даних  органам  державної  влади  і
місцевого  самоврядування  з  питань  технічної  інвентаризації,  паспортизації
об'єктів нерухомості;

- надання  юридичним  та  фізичним  особам  інформаційних  і
консультаційних послуг по здійсненню операцій з нерухомим майном;

- розробка  технічної  документації  (креслень,  схем,  планів,  розрахунків
тощо) на будівлі і споруди різного призначення;

- посередницька діяльність щодо підготовки до нотаріального оформлення
документів  купівлі-продажу,  дарування  і  успадкування  нерухомості  та  інших
договорів (правочинів) об'єктів власності;

- виконання робіт по відновленню документів на право власності на будівлі
і земельні ділянки, які були втрачені;

- здійснення професійної оцінювальної діяльності;

- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових
зйомок;

- проведення землевпорядних та землеоцінювальних робіт, а саме:

- розробка  технічної  документації  на  землю,  договорів  на  право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів
оренди землі (крім топографо-геодезичних робіт);

- обмір земельних ділянок, землевпорядні і геодезичні роботи, підготовка
документації для оформлення права володіння та користування землею;

- складання  проектів  землеустрою  та  відведення  земельних  ділянок  у
власність або користування (в тому числі на умовах оренди), перенесення в натуру
(на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок (крім
топографо-геодезичних і картографічних робіт);

- грошова оцінка земель, експертна оцінка земель;

 Поряд  з  основними  видами  Підприємство  має  право  здійснювати  види
діяльності у інших напрямах, а саме:

 - посередницькі послуги, дилерська, дистриб’юторська діяльність, діяльність
брокерів;  консалтингові,  інформаційні,  маркетингові,  представницькі,  агентські,
інжинірингові, експертні та інші послуги;
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 -  операції  з  нерухомим майном :  купівля та  продаж власного нерухомого
майна, надання в оренду власного або орендованого майна, операції з нерухомим
майном за винагороду або на основі контракту;

 - професійна, наукова та технічна діяльність : діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь, консультування з питань
керування, діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, технічні випробування
та  дослідження,  наукові  дослідження  та  розробки,  рекламна  діяльність  і
дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність;

 - оренда, прокат і лізинг;

 - адміністративна та допоміжна офісна діяльність;

 - діяльність у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку;

 -  організація  курсових  циклів  підвищення  кваліфікації  та  спеціалізації
працівників КП Збаражпроект , а також інших суб’єктів господарювання;

 -  видавнича  діяльність:  копіювання  інформаційних,  бібліографічних,
реферативних,  рекламних видань, службових та методичних матеріалів, візиток,
екслібрисів, тощо;         

 -  надання соціально-побутових та інших послуг громадянам і юридичним
особам, у тому числі консультаційних, експертних, виробничих, маркетингових;

 -  розробка,  придбання,  впровадження,  реалізація  передових  технологій,
техніки, матеріалів, систем ноу-хау та іншої наукової продукції;

 - рекламна діяльність;

 -  будівництво  житлових  і  нежитлових  будівель,  споруд,  спеціалізовані
будівельні роботи;

 -будівельно-монтажні,  ремонтні,  реставраційні,  відновлювальні  роботи,
виготовлення будматеріалів, конструкцій і виробів, а також інша діяльність у сфері
будівництва;

  - надання в оперативну оренду власного майна, а також надання в суборенду
орендованого майна;

 - інвестиційна діяльність;

 - надання юридичних послуг відповідно до чинного законодавства;
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 -  підготовка  проектів  документів  та  експертиза  документів  економічного,
фінансового та правового характеру;

 - благодійна діяльність;

III. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Підприємство має право:

3.1.1. Вступати  в  договірні  відносини  з  державними,  кооперативними,
приватними підприємствами та установами, громадянами у зв’язку з виконанням
робіт, що належать до сфери діяльності підприємства;

3.1.2. Самостійно  планувати  свою  діяльність,  визначати  перспективні
напрямки  роботи  для  забезпечення  наукового,  виробничого  та  соціального
розвитку підприємства, підвищення добробуту його працівників;

3.1.3. Залучати на договірних засадах для виконання робіт при потребі, інші
підприємства, організації та окремих спеціалістів;

3.1.4.  Утворювати постійні  або тимчасові  наукові,  творчі,  технічні  та  інші
колективи, що виконуватимуть роботу на договірних засадах;

3.1.5. Отримувати  наукову,  методичну  та  технічну  допомогу,  програмно-
апаратне  забезпечення  для  проведення  комплексу  робіт,  передбачених  цим
Статутом;

3.1.6. Реалізувати  свою  продукцію,  послуги  на  договірних  засадах,  а  у
випадках передбачених Законом України,  за  державними договірними цінами і
тарифами;

3.1.7. Користуватись банківським кредитом на договірних засадах;

3.1.8. З дозволу міської ради передавати безоплатно, обмінювати, здавати в
оренду іншим підприємствам, установам та закладам, а також громадянам засоби
виробництва,  будівлі,  споруди,  транспортні  засоби та  інші матеріальні  цінності
підприємства, а також списувати їх з балансу.

3.1.9. Здійснювати благодійну діяльність.

3.2. Підприємство зобов’язане:

3.2.1.  В  установленому  Законом  порядку  повідомити  орган,  що  провів
реєстрацію, про зміни і доповнення до Статуту для внесення необхідних змін до
державного реєстру;
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3.2.2. 3дійснювати бухгалтерську і статистичну звітність діяльності;

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з
чинним законодавством України;

3.2.4. Створювати належні умови праці, забезпечувати додержання правил і
норм охорони праці, техніки безпеки.

IV.  МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

4.1. Майно підприємства складається з основних фондів і оборотних засобів,
а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі
підприємства. Майно підприємства є спільною власністю територіальної громади
міста Збаража і належить йому на правах повного господарського відання.

4.2. Підприємство  здійснює  господарську  діяльність  з  чинним
законодавством.

4.3. Джерелами формування майна підприємства є:

- кошти, одержані за виконання платних послуг;

- кредити і позики банків;

- добровільні  внески  підприємств,  установ,  громадян,  організацій,
юридичних осіб;

- інші джерела, згідно з чинним законодавством України.

4.4. Кошти,  формуються  за  рахунок  прибутку,  отриманого  від  діяльності
підприємства.

4.5. Із  надходжень,  отриманих  від  реалізації  проектної  продукції,  робіт,
послуг та  інших надходжень,  відшкодовуються матеріальні  та  прирівнювані  до
них витрати, витрати на оплату праці, виплачуються податки та інші обов’язкові
платежі, сплачуються відсотки за кредитами. Чистий прибуток надходить у повне
розпорядження підприємства.

4.6. За рахунок власних коштів підприємство формує цільові фонди, згідно з
чинним законодавством України.

4.7. Збитки,  надані  підприємству  в  результаті  порушення  майнових  прав
громадянами, юридичними особами або державними органами, відшкодовуються
підприємству за рішенням суду або арбітражного суду.
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4.8. Розрахунки за виконані роботи підприємством здійснюються на основі
договірних  цін.  За  базу  договірних  цін  приймаються  ціни,  розраховані  згідно
Збірників  цін,  виданих  міністерствами  з  внесенням  поправочних  коефіцієнтів.
Договірні  ціни  на  проектно-  вишукувальну  та  іншу  документацію,  інші  види
надання послуг погоджуються із замовником до початку робіт.

V. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

5.1.  Загальне  керівництво  підприємством  здійснює  директор,  який
призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови міської
ради  з укладанням контракту на визначений термін. 

5.2. Підприємство  самостійно  визначає  структуру  управління,  встановлює
штати.

5.3. Директор  підприємства  самостійно  вирішує  питання  діяльності
підприємства,  за  винятком  тих  питань,  що  віднесені  статутом  до  компетенції
інших органів управління.

5.4. Директор підприємства:

- представляє  інтереси  закладу  в  усіх  органах,  установах  і  громадських
організаціях;

- керує діяльністю підприємства і відповідає за результати робіт;

- видає  в  межах  своєї  компетенції  накази,  та  розпорядження,  які  є
обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства;

- розпоряджається  майном  за  призначенням,  укладає  угоди,  видає
доручення,  відкриває  рахунки  в  установах  банків,  інформує  колектив  про
фінансовий стан закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників підприємства згідно з
чинним законодавством України;

- застосовує  заходи  заохочення  за  сумлінну  працю  та  заходи
дисциплінарного впливу, згідно діючого законодавства України та  нормативних
документів;

- затверджує  функціональні  обов’язки  працівників  підприємства  у
відповідності до діючого законодавства України і кваліфікаційних характеристик;

- може встановлювати (або знімати) доплати працівникам за розширення
зон  обслуговування  та  суміщення  професій,  а  також  за  виконання  разом  з
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основною діяльністю обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно чинних
нормативних  актів  за  рахунок  і  в  межах фонду  зарплати,  визначати  порядок  і
розмір преміювання працівників, матеріальної допомоги.

5.5. Директор підприємства несе персональну відповідальність за виконання
покладених на підприємство завдань та дотримання фінансової дисципліни, згідно
з чинним законодавством України.

VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

6.1. Трудовий колектив підприємства становлять  усі  громадяни,  які  беруть
участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника і підприємства.

6.2. Повноваження  трудового  колективу  підприємства  реалізується
загальними  зборами,  їх  виборним  органом,  члени  якого  обираються  таємним
голосуванням на зборах трудового колективу терміном на два-три роки.

6.3. Загальні збори:

- розглядають і затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- розглядають і затверджують основні напрямки удосконалення і розвитку
підприємства, підвищення якості і ефективності його діяльності, розглядають інші
найважливіші питання;

- визначають  і  затверджують  перелік  і  порядок  надання  працівникам
підприємства соціальних пільг;

- рішення  зборів  вважаються  прийнятими  в  тому  випадку,  коли  за  них
проголосували більше половини присутніх;

- збори  правомочні,  коли  у  їх  роботі  присутні  не  менше  половини
працівників підприємства.

6.4. Вирішення  соціально-економічних  питань,  що  стосуються  діяльності
підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю
трудового колективу, уповноважених ним органів і відображають в колективному
договорі.  Колективним  договором  регулюється  також  питання  охорони  праці,
участі  працівників у використанні прибутку підприємства, виробничі,  трудові й
економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

6.5. Право укладання колективного договору від  імені  Власника надається
директору  підприємства,  від  імені  трудового колективу -  уповноваженому  ним
органу (профспілковому комітету).

10



 Сторони, які уклали договір, не менше 2-х разів на рік взаємозвітують про
його виконання на зборах трудового колективу.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ.

7.1. Підприємство здійснює бухгалтерський,  оперативний облік результатів
своєї  діяльності  та  веде  статистичну звітність  згідно  з  чинним законодавством
України.

7.2. Директор  підприємства  та  головний  бухгалтер  несе  персональну
відповідальність  за  додержання  порядку  ведення  й  достовірність  обліку  та
статистичних даних.

7.3. Контроль за діяльністю підприємства здійснюють відповідні фінансові
органи  та  інші  органи,  на  які  накладено  обов’язки  по  нагляду  за  безпекою
виробництва та праці, протипожежної та екологічної безпеки.

VІІІ. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА.

8.1. Положення про оплату праці затверджується директором підприємства.

8.2. Працівники  підприємства  підлягають  соціальному  страхуванню
відповідно з чинним законодавством України.

8.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя
і  здоров’я,  гарантії  обов’язкового  медичного  страхування  членів  трудового
колективу та їх сімей, вирішується трудовим колективом за участю власника чи
уповноваженим  органом  відповідно  до  статуту  підприємства,  колективного
договору та законодавчих актів України.

IX. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1. Ліквідація,  реорганізація  підприємства  проводиться  у  встановленому
законом порядку.

9.2. Підприємство  вважається  ліквідованим  з  моменту  виключення  його  з
реєстру.

9.3. Положення,  які  не  знайшли  свого  відображення  в  даному  Статуті,
регулюються чинними законодавчими актами України.
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