
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ята сесія VI скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 серпня 2011 року № 268
м. Ужгород

Про перейменування обласного
комунального підприємства
«Будинкоуправління адмінбудівель» та
затвердження Статуту комунального
підприємства «Будинкоуправління
адмінбудівель Закарпатської обласної
ради» у новій редакції

Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Господарського кодексу України обласна рада в и р і ш и л а:

1. Перейменувати обласне комунальне підприємство «Будинкоуправління
адмінбудівель» в комунальне підприємство «Будинкоуправління адмінбудівель
Закарпатської обласної ради» за юридичною адресою: пл. Ш. Петефі,14,
м. Ужгород.

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Будинкоуправління
адмінбудівель Закарпатської обласної ради» (далі – Статут) у новій редакції,
що додається.

3. Доручити директору комунального підприємства «Будинкоуправління
адмінбудівель Закарпатської обласної ради» (Боршовська О. В.) здійснити всі
організаційні заходи щодо реєстрації зазначеного Статуту.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови обласної ради Закуреного В. П. і постійну комісію обласної ради з
питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

Голова ради І. Балога



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 12 серпня 2011 року № 268

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БУДИНКОУПРАВЛІННЯ АДМІНБУДІВЕЛЬ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Ужгород - 2011
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Цей Статут розроблений на підставі Конституції України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», інших чинних законодавчих актів України і
визначає найменування та місцезнаходження, юридичний статус, напрямки,
предмет і мету господарської діяльності, склад і компетенцію органів
управління і контролю, порядок прийняття ними рішень, порядок
формування майна, порядок утворення статутного та інших фондів, а також
основні принципи ведення господарської діяльності комунального
підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної
ради».

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальне підприємство «Будинкоуправління адмінбудівель
Закарпатської обласної ради» (далі по тексту – Підприємство) створене
рішенням Закарпатської обласної ради від 22 червня 2005 року № 560 «Про
реорганізацію обласного комунального підприємства «Будинкоуправління
адмінбудівель» і є правонаступником обласного комунального підприємства
«Будинкоуправління адмінбудівель» на базі майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке закріплене за ним на
правах господарського відання відповідно до рішень обласної ради:

від 22 червня 2005 року №560 «Про реорганізацію обласного
комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель» – цілісні
майнові комплекси, розташовані за адресою: Закарпатська область,
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 14, вул. Гойди, 8;

від 17 листопада 2005 року №631 «Про передачу та реконструкцію
гуртожитку» – м. Ужгород, вул. І. Франка, 58 А

від 8 липня 2010 року №1161 «Про закріплення майна» –
м. Ужгород, вул. Орлина,1;

від 26 травня 2011 року №208 «Про ліквідацію автогосподарства
обласної ради та Програму забезпечення діяльності комісії з ліквідації
автогосподарства обласної ради» – м. Ужгород, вул. Собранецька, 50.

1.1. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Закарпатської
обласної ради (далі по тексту – Власник), а Власник не відповідає за
зобов’язаннями Підприємства.

1.2. Найменування та місцезнаходження Підприємства:
1.2.1. Повне найменування – Комунальне підприємство

«Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради».
Скорочене найменування – КП «Будинкоуправління адмінбудівель
Закарпатської обласної ради».

1.2.2. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:,
пл. Ш. Петефі, 14, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000.
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СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство є юридичною особою, комунальним підприємством
Закарпатської обласної ради, яке наділене цивільною правоздатністю і
дієздатністю, має відокремлене майно, що закріплюється за ним на праві
господарського відання, самостійний баланс, відповідні основні фонди і
обігові кошти, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штам, бланки та
інші  реквізити, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах
України, наділене іншими правами і обов’язками юридичної особи, які
передбачені чинним законодавством України, і діє на принципах повного
господарського розрахунку.

Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його
державної реєстрації.

2.2. Підприємство керується у своїй діяльності цим Статутом та
чинним законодавством.

2.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі двосторонніх і
багатосторонніх угод з підприємствами, установами та організаціями
відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

СТАТТЯ 3 МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Метою Підприємства є досягнення економічних та соціальних
результатів у вигляді одержання прибутку та використання його в інтересах
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом
забезпечення належного утримання та ефективного використання майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення
іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та
цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Управління нерухомим майном, зокрема виконання комплексу

послуг із забезпеченням функціонування нежитлового нерухомого майна
(поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та
кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо),
забезпечення експлуатації та збереження будівель в належному технічному
стані, створення належних умов для роботи орендарів, контроль за
виконанням ними правил оренди, послуги консьєржа).

3.2.2. Будівництво будівель, а саме роботи з реконструкції, реставрації
та ремонту будівель, що знаходяться в повному господарському віданні
Підприємства.

3.2.3. Надання комунально-побутових послуг підприємствам,
організаціям та населенню, створення власних служб та об’єктів сервісного
характеру в сфері побутових послуг та ремонтно-будівельних робіт.
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3.2.4. Окремі види діяльності здійснюються за наявності ліцензії
відповідно до законодавства України.

3.2.5. Інші види діяльності:
3.2.5.1. Організація та виконання спеціалізованих сантехнічних,

електромонтажних, бляхарських та інших робіт.
3.2.5.2. Виробництво та постачання теплової енергії.
3.2.5.3. Інша, не заборонена законом, діяльність.

СТАТТЯ 4. МАЙНО, КОШТИ ТА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства, що передано Закарпатською обласною
радою, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області,
яке закріплюється за ним на праві господарського відання і складається з
виробничих та невиробничих основних фондів та оборотних засобів, коштів,
товарі, а також інших цінностей, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства.

Майном Підприємства є також вироблені товари, продукція інше
майно, яке набуте внаслідок господарської діяльності, а також з інших
підстав, не заборонене чинним законодавством України.

Підприємство володіє, користується та розпоряджається цим майном
на праві повного господарського відання.

4.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
- грошові кошти, спрямовані Власником для цільового використання

при здійснені державних програм та державних замовлень, а також
матеріальні внески Власника;

- майно, що закріплюється Власником за Підприємством на праві
господарського відання;

- доходи від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), інших видів
господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення;
- надходження від здачі в оренду відповідно до п. 4.5. цього Статуту

нерухомого та іншого майна, придбання майна інших суб’єктів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і

громадян;
- інші джерела, незаборонені законом.
4.3. Відчуження майна, яке закріплене за Підприємством на праві

господарського відання, здійснюється виключно на конкурентних засадах
(через біржі, за конкурсом, на аукціонах) у порядку, встановленому чинним
законодавством України за рішенням Власника.

4.4. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам,
установам та організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі,
споруди, окремі нежитлові приміщення) та інше індивідуально визначене
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майно, що відноситься до основних фондів, списувати їх з балансу згідно з
умовами та порядком, які встановлені чинним законодавством та рішеннями
Закарпатської обласної ради.

4.5. Оборотні кошти Підприємства знаходяться у його розпорядженні і
не підлягають вилученню, а їх нестача поповнюється з фондів або позикових
коштів.

4.6. Узагальненим показником господарської діяльності Підприємства є
прибуток, отриманий шляхом відшкодування матеріальних затрат, а також
перевищення сум доходів над витратами.

4.7. Прибуток Підприємства є джерелом виробничого та соціального
розвитку Підприємства, який направляється на створення:

- фонду виробничого та соціального розвитку;
- резервного(страхового) фонду.
Підприємство за погодженням з Власником може створювати інші

фонди, випливають з цілей та задач його діяльності. Норматив розподілу
прибутку затверджується Закарпатською обласною радою.

4.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушень його
майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та
громадянами, відшкодовуються Підприємству згідно з нормами чинного
законодавства.

СТАТТЯ 5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА З ВЛАСНИКОМ

5.1.Власником Підприємства є Закарпатська обласна рада.
5.2. Взаємовідносини між Власником та Підприємством будуються на

принципах:
- законності;
- підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності Підприємства

перед Власником в межах, визначених законодавством України та цим
Статутом;

- здійснення Власником повноважень щодо Підприємства в межах,
порядку і на умовах, визначених законодавством України;

- заборони незаконного втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини
Підприємства:

- ефективного використання майна спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ міст області;

- контролю за збереженням та використанням Підприємством майна
спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст області;

- свободи підприємницької діяльності Підприємства;
- обов’язковості виконання Підприємством доведених до нього в

установленому законодавством порядку державних замовлень і держаних
завдань, а також врахування їх при формуванні виробничої програми,
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визначені перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі
контрагентів;

- вільного найму Підприємством працівників, за винятком тих,
прийняття на роботу яких здійснюється у порядку і на умовах, передбачених
законодавством України та цим Статутом;

- інших принципах господарювання, передбачених законодавством
України.

5.3. Власник має право:
- вирішувати питання про участь Підприємства в асоціаціях,

корпораціях, консорціумах, концернах та інших об’єднаннях;
- вирішувати питання про реорганізацію чи ліквідацію Підприємства;
- вирішувати питання про продаж , передачу в оренду, концесію або під

заставу цілісних майнових комплексів обласної комунальної власності, які
забезпечують спільні потреби територіальних громад сіл, селищ, міст області
та закріплені за Підприємством на праві повного господарського відання.

5.4. Статут Підприємства затверджується на пленарних засіданнях
обласної ради.

5.5. Власник надає згоду Підприємству на:
- передачу в заставу, концесію нерухомого майна (будівель, споруд,

окремого нежитлового приміщення) та іншого індивідуально визначеного
майна, що відноситься до основних фондів і закріплене за Підприємством та
підприємствами , що входять до його складу, на праві господарського
відання, а також списувати їх з балансу;

- списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів
Підприємства;

- покращення матеріально-технічної бази Підприємства за рахунок
акумульованих коштів резервного фонду Підприємства.

СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює директор Підприємства.
6.2. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади

рішенням Закарпатської обласної ради за поданням голови Закарпатської
обласної ради. У разі затвердження кандидатури, голова Закарпатської
обласної ради від імені Власника укладає з директором трудовий договір
(контракт), в якому визначаються права, обов’язки і відповідальність
керівника, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади.

6.3. Директор Підприємства здійснює управління оперативно-
господарською діяльністю Підприємства.

Директор Підприємства:
- підзвітний Власнику в межах, визначених законом та цим

Статутом, і організовує виконання їх рішень;
- відповідає перед Власником за стан фінансово-господарської

діяльності Підприємства;
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- визначає основні напрямки діяльності Підприємства, його
першочергові та перспективні завдання;

- вживає заходів для покращення матеріально-технічної бази
Підприємства, проведення ремонтів, оновлення устаткувань, обладнань,
інших основних засобів;

- здійснює заходи щодо раціоналізації та підвищення ефективності
діяльності Підприємства, вносить пропозиції власнику щодо діяльності
Підприємства;

- представляє інтереси Підприємства в усіх підприємствах,
установах та організаціях, в державних органах, вчиняє від його імені
юридично значущі дії, передбачені чинним законодавством України;

- затверджує положення відокремлених підрозділів Підприємства;
- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до

чинного законодавства України та даного Статуту в межах своїх
повноважень;

- укладає угоди, в т.ч. і трудові, відкриває рахунки в установах
банків та розпоряджається коштами на цих рахунках;

- призначає та звільняє працівників Підприємства;
- визначає та подає на затвердження Власнику структуру і штатний

розпис Підприємства, у тому числі тарифні ставки;
- застосовує до працівників Підприємства заходи заохочення та

накладає на них дисциплінарні стягнення;
- визначає умови праці посадових осіб Підприємства;
- видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень та у

відповідності до закону, які є обов’язковими для виконання працівниками
Підприємства;

- укладає договори, угоди, підписує від імені Підприємства заяви,
скарги, звернення, інші документи, затверджує положення, інструкції, інші
акти локального(внутрішньовідомчого) характеру;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку, затверджує
посадові інструкції, інструкції з охорони праці, інші документи, видає
доручення;

- з метою професійного росту кадрів Підприємства забезпечує
підготовку, перепідготовку кадрів та ріст кваліфікації працівників
безпосередньо на Підприємстві та в навчальних закладах;

- вирішує інші питання, делеговані йому Власником;
- здійсню інші повноваження керівника, що не суперечать чинному

законодавству України.
6.5. Директор призначає заступника (заступників) Директора

Підприємства наказом Підприємства. Заступник директора Підприємства
виконує функції директора у випадку його відсутності та інших
передбачених чинним законодавством випадках.



8

СТАТТЯ 7 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Перевірка фінансової та господарської діяльності Підприємства
проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, відповідною
комісією Закарпатської обласної ради та в разі необхідності іншими
державними органами в межах їх компетенції.

7.2. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим
роботи Підприємства.

7.3. Контроль за діяльністю Підприємства здійснює Власник.

СТАТТЯ 8 ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство будує свою виробничо-господарську діяльність на
основі річних фінансових планів розроблених Підприємством.

Річний фінансовий план Підприємства розробляється та погоджується
відповідно до рішення обласної ради від 17 травня 2007 року №298 «Про
затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств, засновником (власником) яких
є Закарпатська обласна рада» та подається до управління з питань майна
комунальної власності обласної державної адміністрації.

8.2. Підприємство здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

8.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.

8.4. Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому та
інших рахунках в установах банків.

8.5. Підприємство відкриває розрахункові та інші рахунки для
грошових операцій як у місці знаходження Підприємства, або структурних
одиниць, філіалів та представництв, що входять до його складу, так і за
місцем реалізації послуг.

Перерахування або видача грошових коштів з указаних рахунків
проводиться за наказом Підприємства.

8.6. Підприємство організовує і веде бухгалтерський і статистичний
облік, звітність за встановленими формами і несе відповідальність за їх
достовірність.

8.7. Директор зобов’язаний забезпечити для всіх працівників
Підприємства належні і безпечні умови праці. Підприємство несе
відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану
здоров’ю та працездатності його працівників.

Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також
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інші питання соціального розвитку вирішуються відповідно до
законодавства, цього Статуту та колективного договору (угоди).

Підприємство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові
відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, про що зазначається в
колективному договорі (угоді).

8.8. Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може
бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати.

8.9. Соціальне забезпечення трудового колективу Підприємства,
регулюється колективним договором (угодою) і чинним законодавством
України.

СТАТТЯ 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Підприємство самостійно здійсню зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.

9.2. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства здійснюється на
підставі валютної самоокупності й самофінансування.

9.3. Підприємство може здійснювати експорт й імпорт продукції,
робіт, послуг з усіх видів своєї діяльності.

9.4. Всі надходження в іноземній валюті та її використання
здійснюється Підприємством відповідно до чинного законодавства України
про валютне регулювання.

9.5. Підприємство може у встановленому порядку за згодою Власника
створювати спільно з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
підприємства різних організаційно-правових форм, визначених чинним
законодавством України, відкривати за кордоном свої представництва і філії.

9.6. Підприємство може організовувати спільні науково-дослідні
роботи, створювати міжнародні колективи спеціалістів на взаємовигідних
умовах відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підприємство може брати участь в організації міжнародних виставок,
ярмарок, аукціонів, направляти своїх спеціалістів за кордон і приймати
іноземних партнерів.

9.7. Підприємство за погодженням з Власником має право
користуватися кредитами банків і своїх закордонних партнерів в іноземній
валюті.

9.8. Підприємство має право на здійснення комерційних бартерних
операцій, надання посередницьких послуг, укладання контрактів за участю
іноземних юридичних і фізичних осіб.

9.9. Для здійснення розрахункових операцій Підприємство у
встановленому порядку відкриває валютні рахунки в установах банків
України.
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СТАТТЯ 10. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
ПРАЦЯ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1. Трудовий колектив Підприємства становить собою всіх
працівників, які своєю працею беруть участь в його діяльності.

10.2. Органом, який представляє інтереси трудового колективу, є
загальні збори.

10.3. Питання умов  праці, оплати праці, охорони праці, трудові
відносини трудового колективу з Підприємством та інші          соціально-
економічні питання регулюються законодавством України, колективним
договором (угодою) та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10.4. Прийом, звільнення працівників проводиться за наказом
директора Підприємства на основі укладеного з працівником контракту чи
трудового договору.

10.5. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню
та соціальному забезпеченню у встановленому законом порядку.

СТАТТЯ 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог
чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, що
регулюють ці питання.

11.2. Відомості, не передбачені законом, Підприємство надає органам
державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам,
установам, організаціям за наявності письмової згоди Власника.

СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО
СТАТУТУ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту може вносити Власник.
12.2. Підприємство має право подавати в письмовому вигляді

пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
Власнику, який в строк не пізніше 30-ти днів повідомляє Підприємство про
прийняте рішення і затверджує його на пленарному засіданні.

12.3. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства набирають законної
сили з наступного дня після затвердження рішення про прийняття таких змін
і доповнень до Статуту Підприємства Власником.

СТАТТЯ 13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Реорганізація та ліквідація Підприємства проводиться за
рішенням Закарпатської обласної ради.

13.2. Підприємство ліквідовується:
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- за ініціативою Власника, а у випадках, передбачених чинним
законодавством України – за рішенням суду;

- у разі визнання його в установленому порядку банкрутом;
- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених

законом.
Ліквідація Підприємства за рішенням Власника здійснюється у

порядку, визначеному законодавством України.
13.3. Ліквідація Підприємства проводиться: ліквідаційною комісією

призначеною Власником, а у випадках банкрутства Підприємства – за
рішенням суду, ліквідаційною комісією призначеною судом.

13.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять керівні
повноваження по управлінню справами Підприємства.

13.5. Ліквідаційна комісія в тижневий термін з моменту її призначення
опубліковує інформацію в одному з офіційних органів друку із зазначенням
терміну подання заяв кредиторами своїх претензій. Одночасно ліквідаційна
комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості Підприємства, яке ліквідується, та виявлення вимог
кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію
суб’єкта господарювання.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, яке
ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Власнику.

13.6. При ліквідації Підприємства працівникам, що звільняються у
зв’язку з ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів.

13.7. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство
таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до
Єдиного державного реєстру.

13.8. Право власності на майно, що залишилось після розрахунків з
кредиторами, переходить до Власника – Закарпатської обласної ради.


