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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство «Кремінна-Комунсервіс» (далі за текстом – Підприємство) створено згідно рішення Кремінської міської ради від 04 травня 2011 року № 9/34 «Про створення комунального підприємства «Кремінна-Комунсервіс».
1.2. Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Кремінна, Кремінського району, Луганської області. 
1.3. Засновником Підприємства є територіальна громада м. Кремінна в особі Кремінської міської ради (далі за текстом – Засновник ).
1.4. Організаційно-правова форма: комунальне підприємство. 
1.5. У своїй діяльності Підприємство керується  Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Кремінської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Кремінської міської ради, розпорядженнями Кремінського міського голови та цим Статутом.
2. Найменування ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ Підприємства
2.1. Місцезнаходженням Підприємства є адреса: 92900, Україна, Луганська область, місто Кремінна, провулок Бульварний 4 .
2.2. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне підприємство «Кремінна- Комунсервіс»;
2.3. Повне найменування Підприємства російською мовою: Коммунальное предприятие «Кременная – Коммунсервис»; 
2.4. Скорочене найменування Підприємства українською мовою: КП «Кремінна - Комунсервіс»;
2.5. Скорочене найменування Підприємства російською мовою: КП «Кременная - Коммунсервис». 
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація здійснюється у встановленому законодавством порядку.
3.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку,  веде  бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе   відповідні обов'язки, укладає  угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за  її межами у встановленому законодавством порядку,  виступає позивачем та відповідачем у суді,  Господарському та  третейському суді  від  свого імені, має закріплене майно,  поточний та інші рахунки  в  установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням,   штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий  знак  чи  знак   обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути. 
3.3. Підприємство  планує  свою діяльність та визначає перспективи розвитку,  виходячи з завдань Засновника і попиту на виконання робіт, послуг, а також продукцію, яку виготовляє Підприємство.
3.4. Підприємство реалізує свою продукцію за цінами,  встановленими  самостійно або на  підставі підписаних  договорів,  виконує роботи та надає  послуги за цінами і тарифами, затвердженими  Засновником у встановленому   законодавством порядку (регуляторні акти).
3.5. У встановленому законом порядку за погодженням  з  Засновником    Підприємство   може  входити до асоціацій,  корпорацій, консорціумів та інших об'єднань  підприємств, у тому числі на засадах Закону України «Про державно-приватне партнерство». 
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.  Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями Засновника. Засновник   не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства. 
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство створено з метою:
ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;
здійснення комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення міського бюджету
забезпечення благоустрою та підтримання санітарних норм утримання інфраструктури міста Кремінна.
4.2. Предметом діяльності підприємства є здійснення виробничої, торгівельної, інноваційної, посередницької, транспортної та іншої діяльності, а також надання послуг, які не суперечать чинному законодавству України.
4.3. Предметом діяльності Підприємства є:
	управління нерухомим майном (70.32.0);

здавання в оренду власного нерухомого майна (70.20.0);
будівництво будівель (45.21.1);
управління нерухомим майном (70.32.0);
розбирання та знесення будівель; земляні роботи (45.11.0);
діяльність автомобільного вантажного транспорту (60.24.0);
розбирання та знесення будівель, земляні роботи (45.11.0);
розвідувальне буріння (45.12.0);
будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену (45.21.2);
будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (45.21.3);
будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (45.21.4);
будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (45.21.5)
будівництво інших споруд (45.21.6);
монтаж та встановлення збірних конструкцій (45.21.7);
виготовлення каркасних конструкцій і покрівель (45.22.0);
улаштування покрівель (45.22.1);
будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (45.23.0);
будівництво водних споруд (45.24.0);
інші спеціалізовані будівельні роботи (45.25.1);
монтаж металевих конструкцій (45.25.4);
електромонтажні роботи (45.31.0);
ізоляційні роботи (45.32.0);
монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (45.33.1);
водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи (45.33.2);
газопроводні роботи (45.33.3);
інші монтажні роботи (45.34.0);
штукатурні роботи (45.41.0);
столярні та теслярські роботи (45.42.0);
покриття підлог та облицювання стін (45.43.0);
малярні роботи та скління (45.44.0);
інші роботи з завершення будівництва (45.45.0);
оренда будівельної техніки з оператором (45.50.0);
лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини (20.10.0);
виробництво фанери, плит та панелей, шпону (20.20.0);
виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів (20.30.0);
виробництво дерев’яної тари (20.40.0);
виробництво інших виробів з деревини (20.51.0);
виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння (20.52.0);
виробництво сухих будівельних сумішей (26.64.0);
виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини (26.40.0);
виробництво цементу (26.51.0);
виробництво вапна (26.52.0);
виробництво гіпсових сумішей (26.53.0);
виробництво виробів з бетону для будівництва (26.61.0);
виробництво виробів з гіпсу для будівництва (26.62.0);
виробництво готових для використання бетонних сумішей (26.63.0);
виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу (26.65.0);
виробництво радіаторів та котлів центрального опалення (28.22.0);
монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (45.33.1);
діяльність таксі (60.22.0);
діяльність нерегулярного пасажирського транспорту (60.23.0);
діяльність автомобільного вантажного транспорту (60.24.0);
транспортне оброблення вантажів (63.11.0);
складське господарство (63.12.0);
функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту (63.21.2);
організація перевезення вантажів (63.40.0);
оброблення даних (72.30.0);
діяльність, пов’язана з банками даних (72.40.0);
діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях (75.24.2);
діяльність з пожежної охорони (75.25.0);
збирання і оброблення стічних вод (90.01.0);
збирання та знищення інших відходів (90.02.0);
прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності (90.03.0);
інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій (90.00.3);
діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель (92.52.0);
організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг (93.03.0);
ветеринарна діяльність (85.20.0);
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0);
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту (52.12.0);
посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (51.11.0);
посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами (51.12.0);
посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами (51.13.0);
посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками (51.14.0);
посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними  та іншими металевими виробами (51.15.0);
посередництво в торгівлі текстильними виробами. Одягом, взуттям та шкіряними виробами (51.16.0);
посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (51.17.0);
посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами (51.18.0);
посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту (51.19.0);
оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин (51.21.0);
оптова торгівля квітами та іншими рослинами (51.22.0);
оптова торгівля живими тваринами (51.23.0);
оптова торгівля шкурами та шкірою (51.24.0);
оптова торгівля необробленим тютюном (51.25.0);
оптова торгівля фруктами та овочами (51.31.0);
оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами (51.32.0);
оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами (51.33.0);
оптова торгівля напоями (51.34.0);
оптова торгівля тютюновими виробами (51.35.0);
оптова торгівля цукром, шоколадними  та кондитерськими виробами (51.36.0);
оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами (51.37.0);
оптова торгівля іншими продуктами харчування (51.38.0);
неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (51.39.0);
оптова торгівля текстильними волокнами (51.41.0);
оптова торгівля одягом (51.42.1);
оптова торгівля взуттям (51.42.3);
оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу (51.42.4);
оптова торгівля електропобутовими приладами (51.43.1);
оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису (51.43.2);
оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення (51.44.0);
оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами (51.45.0);
оптова торгівля фармацевтичними товарами (51.46.0);
оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами (51.47.1);
оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям (51.47.2);
оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г (51.47.9);
оптова торгівля паливом (51.51.0);
оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів (51.52.1);
оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них (51.52.2);
оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами (51.52.4);
оптова торгівля деревиною (51.53.1);
оптова торгівля будівельними матеріалами (51.53.2);
оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням (51.53.3);
оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням (51.54.0);
оптова торгівля хімічними продуктами (51.55.0);
оптова торгівля іншими проміжними продуктами (51.56.0);
оптова торгівля відходами та брухтом (51.57.0);
оптова торгівля верстатами (51.81.0);
оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (51.82.0);
оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва (51.83.0);
оптова торгівля комп’ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням (51.84.0);
оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням (51.85.0);
оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням (51.86.0);
оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (51.87.0);
оптова торгівля сільськогосподарською технікою (51.88.0);
інші види оптової торгівлі (51.90.0)
діяльність їдалень (55.51.0);
адвокатська діяльність (74.11.1);
нотаріальна та інша юридична діяльність (74.11.2);
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (74.12.0);
дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки (74.13.0);
консультування з питань комерційної діяльності та управління (74.14.0);
рекламна діяльність (74.40.0);
діяльність у сфері інжинірингу (74.20.1);
благодійна діяльність (85.32.5)
вирощування зернових та технічних культур (01.11.0);
овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників (01.12.0);
вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів (01.13.0);
розведення великої рогатої худоби (01.21.0);
розведення овець, кіз коней (01.22.0);
розведення свиней (01.23.0);
розведення птиці (01.24.0);
розведення інших тварин (01.25.0);
надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту (01.41.0);
ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування (29.22.2);
утримання полігону твердих побутових відходів.
     4.4. Якщо  здійснення  будь-якої  вищезазначеної діяльності потребує  спеціального дозволу (ліцензії,  патенту),  Підприємство здійснює таку  діяльність  лише  за  умови  отримання  необхідного дозволу (ліцензії, патенту).
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
     5.1. Підприємство має право:
     5.1.1.  від свого імені укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законодавством порядку;  
     5.1.2. набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді;
     5.1.3. здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності;
     5.1.4. планувати свою діяльність з урахуванням завдань, визначених  виконавчим органом  Кремінської  міської ради ;
     5.1.5. користуватися банківськими кредитами в порядку, передбаченому законодавством України;
     5.1.6. залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів, за згодою з засновником;
     5.1.7. брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах;
     5.1.8. створювати в установленому законом порядку, за згодою із Засновником, для сприяння виконанню поставлених перед підприємством завдань, філії та структурні підрозділи, з відкриттям окремих поточних  рахунків;
     5.1.9 встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг, за погодженням із засновником;
     5.1.10купувати, орендувати у юридичних та фізичних осіб майно, споруди та інші об'єкти за рахунок власного прибутку Підприємства;
     5.1.11 користуватися всіма правами, наданими чинним законодавством суб’єкту господарювання, відповідно до цілей та предмету діяльності Підприємства.
    5.2.  Обов’язки підприємства:      
    5.2.1. при плануванні власної діяльності Підприємства виконувати в першу чергу контракти, замовлення Засновника та інші договірні зобов’язання;
    5.2.2. забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату податків та зборів, згідно з чинним законодавством;
    5.2.3. забезпечувати своєчасність розрахунків з бюджетом, банком, постачальниками та іншими організаціями, вести бухгалтерський та  оперативний облік, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, запроваджувати передові методи і форми обліку;
    5.2.4. здійснювати, у встановленому чинним законодавством порядку, будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів;
    5.2.5. забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію обладнання, що придбано;
    5.2.5. здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва, шляхом придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;
      5.2.6.виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
      5.2.7.  укладати договіри з власником (співвласниками) на утримання на балансі та обслуговування житлового фонду та іншого майна;
      5.2.8. утримувати на балансі житловий фонд та інше майно, визначене договором з власником (співвласниками);
      5.2.9.  забезпечувати експлуатацію об’єктів благоустрою, житлових будинків і споруд, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами; 
      5.2.10. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
      5.2.11. здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства;
      5.2.12. дотримуватися вимог законодавства щодо захисту прав споживачів; 
      5.2.13. розглядати, у встановлений законодавством термін, претензії та скарги споживачів;
      5.2.14. вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт; 
      5.2.15.  надавати споживачам в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про вартість послуг,  структуру цін/тарифів;
      5.2.16 виконувати екологічні програми.
6. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
      6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди  та  обігові  кошти,  а  також  інші матеріальні та фінансові ресурси,  вартість яких відображається в самостійному балансі.
      6.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної  громади  міста Кремінна і закріплене за ним  власником  на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих  видів  майна, визначених власником.
      6.3. Підприємство має право з дозволу Засновника  або уповноважених  ним осіб відчужувати, здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар  та інші матеріальні цінності, вартість яких перевищує 10% статутного капіталу.
      6.4.Статутний капітал підприємства формується на базі майна територіальної громади міста Кремінна.
      6.5. Джерела формування активів Підприємства:
      6.5.1.  грошові та матеріальні внески Власника;
      6.5.2. прибутки, одержані від виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;
      6.5.3. кредити банків та інших кредиторів;
      6.5.4. капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
      6.5.5. безоплатні або благодійні внески організацій,  підприємств, установ, громадян;
      6.5.6. майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
      6.5.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;
      6.5.8. централізовані внески структурних підрозділів Підприємства, в розмірах визначених Підприємством.
      6.6. Ревізія та аудит  фінансово-господарської   діяльності  Підприємства  здійснюється  в порядку, визначеному законодавством України 
      6.7. Контроль за діяльністю Підприємства та відношення його з  органом виконавчої  влади  здійснюється   згідно   з законодавством України.
      6.8. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень  від господарської діяльності. Чистий  прибуток,  який  формується  в порядку, встановленому чинним законодавством,  використовується  підприємством за винятком частки, що перераховується до бюджету міста Кремінна, розмір якої встановлюється рішенням Кремінської  міської ради.
      6.9. Залишки чистого прибутку, який залишається на Підприємстві, можуть бути використані на створення фондів:
      6.9.1.  розвитку виробництва;
      6.9.2.  соціального розвитку;
      6.9.3.  матеріального заохочення;
      6.9.4.  резервний та інші.
      6.10. Фонди знаходяться в повному розпорядженні Підприємства.
      6.11. Призначення, розміри, принципи та джерела утворення і порядок використання фондів, рівно як принципи і порядок розподілу виручки від реалізації та обчислення прибутку, отриманого Підприємством в   результаті   його діяльності, визначається Директором за погодженням з  представницьким органом трудового колективу та Власником, виходячи з діючого  законодавства,  кон'юнктури  ринку, укладених договорів.
      6.12. Збитки,  які  мають  місце  в  результаті господарської діяльності Підприємства,  покриваються,  в першу чергу, за рахунок  резервного фонду. 
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
      7.1. Управління   Підприємством  здійснюється  відповідно  до Статуту  на основі поєднання прав органу управління щодо господарського  використання майна і участі в управлінні трудового колективу на основі колективного договору.
      7.2. Органами управління підприємства є:
- Креміська міська рада;
- директор підприємства.
      7.3.   Директор Підприємства призначається шляхом укладання контракту відповідно до вимог п.10 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Кодексів Законів України «Про працю в Україні». В контракті визначаються права та обов´язки керівника підприємства, умови матеріального забезпечення, відповідальність, порядок та умови дострокового розірвання контракту, термін його дії.  
      7.4. Умови  та оплата праці визначається умовами контракту.
      7.5. Заступник директора, головний інженер та головний бухгалтер Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади директором, за узгодженням з Власником.
      7.6. Директор Підприємства:
      7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях, є розпорядником майна та коштів Підприємства, затверджує та виконує кошторис, відкриває та закриває банківські рахунки.        
      7.6.2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах, самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать  до компетенції Власника.
      7.6.3. За погодженням  з  представницьким  органом трудового колективу надає  штатний розпис Підприємства для затвердження Власником.
      7.6.4. Складає щорічний фінансовий  план та подає його на затвердження  в  установленому порядку до виконавчого комітету Кремінської міської ради.
      7.6.5. Затверджує Положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників Підприємства.
      7.6.6. Вирішує кадрові питання, застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно чинного законодавства.
      7.6.7. Укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення.
      7.6.8. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову   діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання і охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.
      7.6.9. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
      7.7. Усі  рішення  загальних зборів трудового колективу,  які прийняті у встановленому порядку та не  суперечать  законодавству, розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.


8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
      8.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю  працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору  (контракту), колективного договору, а також інших  форм, що регулюють трудові відносин працівника з Підприємством.
      8.2. Компетенція трудового колективу:
      8.2.1.  розглядає і схвалює проект колективного договору;
      8.2.2. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про винагороду працівників, що відзначилися;
8.2.3. вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства.
8.3. Виробничі, соціально-економічні відносини Підприємства регулюються колективним договором, затвердженим згідно чинного законодавства.
9.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА
ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
       9.1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.
       9.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється  Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються та затверджуються виконавчим комітетом Кремінської міської ради. 
В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Кремінна у плановому році, що встановлюється рішенням Кремінської  міської ради.
      9.3. Прибуток  Підприємства  використовується  відповідно  до річних фінансових планів та цього Статуту.
      9.4. Підприємство звітує про стан виконання річного  фінансового плану в порядку,  що визначається виконавчим комітетом Кремінської міської ради.
      9.5. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність  виконавчому комітету Кремінської міської ради, а також  державним  статистичним  та контрольним органам - у формі та в терміни,  встановлені  чиним  законодавством України.
      9.6. Форми, системи та розміри оплати праці встановлюються директором підприємства за погодженням з представницьким органом трудового колективу.
      9.7. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, згідно з чиним законодавством України.
      9.8. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
      9.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці  членів трудового колективу,  вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
      9.10. Підприємство  здійснює  оперативний  та  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
      9.11. Контроль  за  діяльністю  підприємства  та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється  згідно  з  чиним законодавством України. 
10. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
      10.1. Статутний капітал Підприємства складається з вартості вкладу Засновника.
      10.2. Вкладом Засновника можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі  на інтелектуальну власність), грошові кошти.
     10.3. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку Засновника у статутному капіталі Підприємства.
      10.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться, за рішенням Засновника, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
      10.5. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, а оформлюються шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту  Підприємства, про що на титульному аркуші  змін робиться відповідна відмітка. 
     10.6. До моменту реєстрації Підприємства Засновник зобов’язаний внести не меньше 50 відсотків свого вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою, або іншими документами.
     10.7. Рішення Підприємства про зміну розміру статутного капіталу набуває сили відповідно до вимог чинного законодавства України.  
     10.8. Розмір статутного капіталу Підприємства становить 347886  гривень (триста сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят шість  грн.), що становить 100 % частку Засновника у Статутному капіталі Підприємства. Цей вклад вноситься у вигляді нерухомого майна-частини не житлової будівлі , яка знаходиться за адресою : м. Кремінна  провулок Бульварний  № 4”
11. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
       11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,  перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням Засновника чи за рішенням суду або господарського суду згідно з чинним законодавством України.
       11.2. Ліквідація  Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або органом, що прийняв  рішення про ліквідацію.  Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви  претензій  кредиторами визначаються власником  або   уповноваженим   ним   органом,   чи судом або господарським судом відповідно до чинного законодавства України.
       11.3. Від моменту призначення  ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія     складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику або уповноваженому  ним  органу  на затвердження.
       11.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється   згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника    або визнання його банкрутом».
        11.5. При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується  додержання їхніх прав  відповідно до трудового законодавства України.
       11.6. Майно, яке залишається  після  погашення претензій кредиторів і  членів  трудового колективу,  використовується за рішенням Власника.
       11.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до його правонаступника.
       11.8. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.
        11.9. Після ліквідції  Підприємства документи повинні бути належним чином  оформлені і здані до архіву.







Власник:
Кремінська міська рад ,
Адреса: місто Кремінна, проспект Леніна № 13
Луганська область , 92900
Код ЄДРПОУ    21757011
Міський голова                          				                  В.І. Гриценко

