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1. Загальш  положения

1.1. Комунальне пщприемство теплових мереж «Кривор1жтепломережа» 
(далУ-Пщприемство) створено вщповщно до Закону УкраУни «Про м1сцеве самов- 
рядування в УкраУш», Цившьного та Господарського кодекс1в Укра'ши.

1.2. Вщповщно до рйнень ДншропетровськоУ обласноУ ради вщ 31.03.2000 
№223-10/ХХШ та Кривор1зькоУ MicbKoi' ради вщ 25.11.1998 №109 у комунальну 
власшсть територ1ально1 громади м1ста Кривого Рогу прийнято цш сний майно- 
вий комплекс Кривор1зького державного комунального пщприемства теплових 
мереж. Зазначене пщприемство було зареестровано рнненням виконавчого комь 
тету Кривор1зько1 M icbKoi ради народних депутатов вщ 13.04.1994 №116(2). У 
зв’язку 3i змшою назви на Комунальне пщприемство теплових мереж «Кривор1ж- 
тепломережа» було перереестровано виконкомом Кривор1зькоУ M icbKoi ради 
08.02.2000.

1.3. Пщприемство мае майнов1 i немайнов1 права та обов’язки, виступае по- 
зивачем, вщповщачем та третьою особою у вщповщних судових шстанщях.

1.4. 3 ycix прав та обов’язюв Пщприемство е правонаступником Кривор1зь- 
кого державного комунального пщприемства теплових мереж.

1.5. Власником майна та засновником Пщприемства е Кривор1зька м1ська 
територ1альна громада в oco6i Кривор1зько!' MicbKoi' ради (дал1 -  Власник).

1.6. Пщприемство пщпорядковане та пщзвггне департаменту розвитку iH- 
фраструктури м1ста виконкому Кривор1зько1 MicbKoi ради, яке виконуе функцй' 
уповноваженого органу управл1ння, у межах наданих повноважень вщповщно до 
Положения про департамент, згщно з чинним законодавством Укра'ши.

1 .7 .3  моменту реестраци цього Статуту втрачае чиншсть Статут, зареест- 
рований 02.02.2021.

1.8. Найменування Пщприемства:
Повне: Комунальне пщприемство теплових мереж «Кривор1жтепломережа». 
Скорочене: КПТМ «Кривор1жтепломережа».

1.9. М1сцезнаходження Пщприемства: 50000, Дншропетровська область, 
м1сто Кривий Pir, провулок Дежньова, будинок 9.

2. М ета i предмет д1яльносН

2.1. Пщприемство створене з метою отримання прибутку в результат! д1я- 
льносН з виробництва, транспортування, постачання та реал!зац!'1 теплово'! енер- 
ги, а також надання послуг з централ1зованого опалення та постачання гарячоУ 
води споживачам.

2.2. Основними напрямками д1яльност! Пщприемства е:
2.2.1 виробництво теплово'У eHeprii' (кр1м д1яльност! з виробництва теплово'У 

енерп'У на теплоелектроцентралях, теплоелектростанц!ях, атомних електростанць 
ях i когенерац1йних установках та установках з використанням нетрадицшних 
або поновлюваних джерел eHeprii);

2.2.2 транспортування теплово'У eHeprii' мапстральними та м!сцевими (роз- 
подтьчими) тепловими мережами;

2.2.3 постачання теплово'У енерп'У;
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2.2.4 придбання тепловоУ енергй', технолопчна и переробка i постачання 
споживачам;

2.2.5 експлуатащя та проведения поточного i капггального р е м о н т  енер- 
гетичного обладнання i теплових мереж;

2.2.6 установка, м онтаж  копгпв та  iHHioro теп лотехш чн ого  обладнання;
2.2.7 виготовлення котл1в, поверхш нагр1ву, горшочних улаштувань, блоюв 

водопщ1гр1вач1в;
2.2.8 виконання поточного i каштального ремонту трансформатор1в, зва- 

рювального обладнання, електродвигушв, електрообладнання;
2.2.9 установка, монтаж, налагодження та cepBicne обслуговування прила- 

д1в облжу i контролю витрат води, газу, тепла i електроенергй';
2.2.10 приймання на баланс або в експлуатащю теплових мереж, котельних 

установок вторинного використання тепла та шших виробництв, будшиав, спо- 
руд незалежно вщ вщомчоУ належност1, а також буд1вництво нових систем теп- 
лопостачання, джерел електричноУ i тепловоУ енергй', теплових мереж, розширен- 
ня, реконструкщя, техшчне переозброення виробниптва господарським i пщряд- 
ним способами;

2.2.11 поточний i кап1тальний ремонта, а також монтаж газового обладнан
ня котелень, теплових пункт1в, теплорозподшьчих пунгалв i зовн1шн1х газопрово- 
д!в;

2.2.12 виконання вишукувальних та проектних робгг для буд1вництва, ре- 
конструкцй' i кап1тального ремонту, обладнання котелень, теплових пункт1в, теп
лових мереж, газопостачання i ihuihx шженерних комун1кац1й;

2.2.13 монтаж, приймання i контроль вузл1в обл1ку тепловоУ eneprii у спо- 
живач1в;

2.2.14 пусконалагоджувальн1, комплексн1 та режимш випробування, нала- 
годжувальн1 робота на теплотехшчному обладнанн1, яке використовуе Bci види 
палива, контрольно-вим1рювання прилад1в та теплових мереж;

2.2.15 проведения комплексних налагоджувальних роб1т теплотехн1чного 
обладнання, контрольновим1рювальних прилад1в та автоматики теплових мереж;

2.2.16 кушвля та приймання на ком1сйо тепла у стороншх установ, пщпри- 
емств та оргашзацш для його реал1зац1У;

2.2.17 серв1сне обслуговування Bcix вид1в котелень, прилад1в шдивщуаль- 
ного o 6 irp iB y  з використанням газу;

2.2.18 ремонт та техшчне обслуговування газоход1в, димовщвщних прила- 
д1в вщ газовикористовуючого обладнання. Обстеження, ремонт та чищення ди- 
мар1в, вентиляцшних канал1в i дах1в будинк1в та споруд, чищення повпропрово- 
Д1в;

2.2.19 зварювальш, газополум'ян1, наплавн1, напилювальш i паяльш робота, 
контроль за зварними з'еднаннями;

2.2.20 робота в дйочих електроустановках;
2.2.21 робота i3 застосуванням ручних електро- i пневмашин та шструмеи-

т1в;
2.2.22 монтаж, ремонт, експлуатащя, обслуговування парових турбш та ге- 

HeparopiB використовуваних для отримання електричноУ енерпУ; Ух д1агностика та 
випробування;

2.2.23 техшчне д1агностування котл1в та сосуд1в, працюючих пщ тиском i
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трубопровод1в неруйшвними методами контролю та l'x техшчне опосвщчення;
2.2.24 розробка проектно-конструкторсько'! та кошторисноТ документащ'!;
2.2.25 виготовлення запасных частин до теплотехшчного обладнання;
2.2.26 ремонт, експлуатащя, монтаж, наладка, випробування електричного 

обладнання;
2.2.27 ремонт i техшчне обслуговування електророзподтьно'! та контроль

но'! апаратури, а також шшого електричного устаткування;
2.2.28 ремонт i техшчне обслуговування електророзподтьно'! та контроль

но'! апаратури, а також шшого електричного устаткування;
2.2.29 ремонт, експлуатащя, монтаж, наладка контрольно-вшшрювальних 

прилад1в автоматики;
2.2.30 роботи з небезпечними речовинами та шертними газами;
2.2.31 навчання, перепщготовка та перев1рка знань пращвниюв для вико- 

нання Bcix вид1в роб1т, в тому числ1 i роб1т з пщвищеною небезпекою, квал1фка- 
цшне навчання (перепщготовка) при здобутп ново'! профес1‘! для в е к  вщцв робк  
згщно з отриманих лщензш та дозвол1в;

2.2.32 техшчне д1агностування (експертне обстеження), техн1чне опосвщ
чення (чергове) котл1в, вантажопщшмальних крашв (кр1м портальных) та машин 
(лебщки, тал1), посудин, що працюють пщ тиском, трубопровод1в пари та гарячо'! 
води, теплових мереж:

- неруйшвний контроль (в е к  вид1в);
- руйшвний контроль;
- мехашчш випробування;
2.2.33 виготовлення i ремонт технологтчно'! оснастки, устаткування, ш- 

струменту та пристосувань. Ремонт прилад1в електрообладнання, виготовлення i 
ремонт 1нструменту технолопчно'! оснасти;

2.2.34 виконання робк, пов’язаних з використанням вантажопщйомно!', 
грунтокопально'! техн1ки, автовышки, робгг, пов’язаних з вщкачкою води;

2.2.35 надання послуг з поточного i каштального ремонту автомашин, ре
монт, зарядка акумуляторних батарей;

2.2.36 токарш, вулкан1зац1йн1, мщно-жестян1 роботи, наклепка гальмових 
накладок;

2.2.37 виробництво, закупка та реал1защя буд1вельних матер1ал1в;
2.2.38 надання ритуальных послуг робкникам пщприемства та населению;
2.2.39 збирання, переробка та реал1защя вторинних pecypcie;
2.2.40 послуги по постачанню та збуту;
2.2.41 шформацшш та консультативш послуги;
2.2.42 надання послуг по транспортуванню, експедищюванню вантаж1в pi- 

зного призначення. Перевезення р1зноман1тних вантаж1в, пасажир1в по територп 
Украши;

2.2.43 послуги в галуз1 розробки та виготовлення р1зноман1тно'! документа-
цй;

2.2.44 побутов1 та серв1сн1 послуги;
2.2.45 послуги по орещц тракторно'! та автомобшьно'! техн!ки;
2.2.46 ремонт, експлуатащя, монтаж, наладка телефонного та радюзв’язку;
2.2.47 роботи в охоронних зонах лш ш  електропередач1, дночих нафто-, 

продукто- газопровод1в, комун1кац1й газовых промисл1в, а також споруд на них;
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2.2.48 випробування, налагодження, експлуатащя, ремонт i техшчне обслу- 
говування об’екНв та прилад1в, пов’язаних з використанням, виготовленням, пе- 
реробкою, збершанням або транспортуванням небезпечних речовин;

2.2.49 збершання, експлуатащя балошв, контейнер1в, цистерн та шших ем- 
ностей i стисненими, зрщженими, отруйними, вибухонебезпечними та шертними 
газами, i'x заповнення, спорожнення та ремонт;

2.2.50 виконання газонебезпечних робгг i po6iT у вибухопожежонебезпеч- 
них зонах;

2.2.51 виготовлення та застосування скловати, шлаковата, азбесту, мастики 
на бпумнш  основ1, перхлорвшшових i бакелггових матер1ал1в;

2.2.52 виготовлення та застосування лакофарбових покрить, грунтовок та 
шпатльовок на o ch o b i штрофарб, пол1мерних композищй (пол1хлорвшшових, 
епоксидних тощо), робота з нанесения протикорозшного 1золяц1йного покриття;

2.2.53 обслуговування i ремонт акумуляторних батарей, гальвашчш робо
та;

2.2.54 експлуатац1я шскоструминних апарат1в;
2.2.55 нанесения бетону, 1золяцшних i обмурувальних матер1ал1в методом 

забризкування i напилення;
2.2.56 огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкщя, 

експлуатащя машин, мехашзм1в, устаткування пщвищено'У небезпеки (встановле- 
ним перел1ком) та i'x елемештв, експертиза з охорони пращ промислово'1 безпеки;

2.2.57 робота в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камер 
колекторах, замкнутому простор! (емностях, боксах, топках, трубопроводах);

2.2.58 земляш робота, що виконуються на глибиш понад 2 метри або в зош 
розташування пщземних комун1кац1й чи пщ водою;

2.2.59 робота верхолазн1 та на висот1, в тому числ1 з риштувань, пщйомни- 
ми пщв1сними колисками, з механ1чними пщшмачами та автомехашчними дра- 
бинами;

2.2.60 бущвництво, зведення, монтаж та демонтаж будинюв, споруд, а та- 
кож вщновлення та зм1цнення i'x авар1йних частин;

2.2.61 вантажо-розвантажувальш робота за допомогою машин i механ1зм1в;
2.2.62 такелажш та стропальн1 робота, виготовлення та випробування 

стротв;
2.2.63 управл1ння тракторами i самохщним технолог1чним устаткуваныям;
2.2.64 мехашчна обробка деревини та метал!в;
2.2.65 розвантаження, складання i збершання сипких металie (насипом i в

Tapi);
2.2.66 робота i3 застосуванням шротехшчних вироб1в та шструменПв;
2.2.67 придбання, збершання та використання прекурсор!в.
Окрем! види д1яльност1, передбачен1 законодавчими актами Укра'ши, Пщп

риемство мае право проводити на пщстав1 спещального дозволу (лщензп).
Предметом д1яльност1 Пщприемства можуть бути також i шип види д1яль- 

HocTi, якщо вони не суперечать чинному законодавству Укра'ши.

3. Ю ридичний статус Пщприемства

3.1. Пщприемство е юридичною особою.
3.2. Пщприемство здшснюе свою д1яльшсть вщповщно до чинного законо-
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давства Укра'ши, piineHb Кривор1зько! мюько!' ради та и виконкому, цього Стату
ту, внутр1шн1х нормативних акпв, яю не протир1чать чинному законодавству 
Укра'ши.

3.3. Пщприемство, як юридична особа, мае самостшний баланс, розрахун- 
ков1 та iHmi рахунки в установах Державно!' казначейсько!' служби Укра'ши та ба- 
нк1вських установах, крупй печатки, штампи та бланки 3i cbo im  найменуванням, 
iHmi рекв1зити.

3.4. Пщприемство самостшно визначае свою оргашзацшну структуру, 
встановлюе чисельшсть пращвниюв i штатний розпис.

4. Статутний капггал

Статутний капггал Пщприемства складае 214 625 500 (двюН чотирнадцять 
мшьйошв пйстсот двадцять п ’ять тисяч п ’ятсот) грн. 86 коп.

5. М айно та прибуток Пщприемства

5.1. Майно Пщприемства складаеться з основних засоб1в та обшових кош- 
т1в, а також шших матер1альних цшностей, варт1сть яких вщображаеться в самос- 
т1йному баланс! Пщприемства.

5.2. Пщприемство розпоряджаеться та користуеться майном, закршленим 
за ним Власником, на правах господарського вщання з обмеженням правомочно- 
сН розпорядження щодо окремих вщпв майна за згодою Власника або уповнова- 
женого ним органу. Майно Пщприемства е власшстю Кривор1зько1 MicbKoi тери- 
тор!ально1 громади i не може бути рекв1зоване, кoнфicкoвaнe або вилучене будь- 
якими шляхами без погодження з Власником. Право господарського вщання 
оформлюеться вщповщним договором м1ж уповноваженим органом управлшня 
та Пщприемством.

Пщприемство вщповщае перед Власником за збереження та ефективне ви- 
користання закршленого за ним комунального майна.

5.3. Пщприемство мае право продавати, передавати, списувати, обмшюва- 
ти, надавати пщ заставу основш засоби за попередньою згодою з Власником або 
уповноваженим ним органом, згщно з чинним законодавством Укра'ши, вщповщ- 
но до дпочих у MicH Порядк1в.

5.4. Джерелами формування майна е:
- rponioBi та матер1альш внески Власника;
- доходи, одержан! вщ реал1зацп продукцп, po6iT, послуг, шших вид1в гос- 

подарськоТ д!яльност1;
- доходи вщ u,iHHHX nanepiB;
- кредити баншв та iHmnx кредитор1в;
- каштальш вкладення i дотацп з бюджеНв;
- благод1йн1 внески, пожертвування пщприемств, opraHisanifi, громадян;
- майно, придбане в шших суб’еюнв господарювання, оргашзацш та грома

дян у встановленому законодавством порядку;
- iHmi джерела, не заборонеш чинним законодавством Укра'ши.
5.5. Зобов'язання перед бюджетами ycix piBHiB Пщприемство здшснюе са- 

мостшно. Пiдпpиeмcтвo сплачуе до загального фонду мюького бюджету частину
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прибутку у po3M ipi, встановленому нормами чинного законодавства Укра'ши.
5.6. Прибуток шсля виконання зобов’язань перед бюджетом, Власником, 

контрагентами, банками, залишаеться у розпорядженш Пщприемства i викорис- 
товуеться згщно з чинним законодавством Укршни.

5.7. Реал1защя майнових прав Пщприемства здшснюеться в порядку, вста
новленому Господарським кодексом Укра'ши, шшими законодавчими актами 
Укршни.

5.8. Грошов1 кошти з рахунюв Пщприемства можуть зшматися тшьки з йо- 
го дозволу, Власника або уповноваженого ним органу. Безакцептне списания ко- 
и т в  дозволяеться тшьки у випадках, передбачених чинним законодавством 
Укра'ши. Вилучення у Пщприемства майна, що ним використовуеться, здшсню
еться лише у випадках i порядку, передбачених чинним законодавством Укра'ши. 
Держава гарантуе захист майнових прав Пщприемства.

6. Права та обов’язки Пщ приемства

6.1. Пщприемство мае право:
- укладати будь-яю договори, прямо незаборонених чинним законодавст

вом УкраТни;
- на добровшьнш ochobI вступати в союзи, господарсьш оргашзацй та mini 

об'еднання;
- одержувати вщ будь-яких фшансово-кредитних установ, баншв кредита 

на догов1рнш основ1;
- використовувати у господарськш д1яльност1 вшьш (догов1рн1) цши, дер- 

жавн1 ф1ксован1 ц1ни та регульоваш ц1ни - гран1чн1 piBHi ц1н або гран1чн1 вщхи- 
лення вщ державных ф1ксованих ц1н. Вшьш ц1ни визначаються на Bci види робгг 
послуг, за винятком тих, на яю встановлено державн1 цши.

6.2. Обов'язки Пщприемства:
- здшснювати свою д1яльнють вщпов1дно до чинного законодавства Укрш

ни та цього Статуту;
- забезпечувати своечасну сплату податюв та шших вщрахувань, згщно з 

чинним законодавством Укра'ши, складання статистично'!, податково'! та бухгал- 
терсько'! зв1тност1;

- здшснювати реконструкцш , а також поточний та кашталытай ремонт ос
новных фонд1в та якнайкраще забезпечувати введения в дно придбаного облад
нання;

- здшснювати д1яльшсть по матер1ально-техшчному забезпеченню свое'! дь  
яльност1;

- створювати необхщн1 умови для высокопродуктивно'! пращ, забезпечува
ти додержання законодавства про працю, правил та норм охорони пращ, технши 
безпеки, сощального страхування;

- здшснювати заходи по вдосконаленню оргашзацй пращ пращвниюв з ме
тою посилення IX матер1ально'! зац1кавленост1, як в результатах особисто'! npapi, 
так i в загальних пщсумках роботи Пщприемства;

- забезпечувати економне та ращональне використання фонду оплати пращ 
i своечасш розрахунки Пщприемства;

- виконувати нормы i вимоги щодо охорони навколишнього природного се-
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редовища, ращонального використання 1 вщтворення природних ресурсш та за- 
безпечення еколопчно! безпеки;

- вести облпс пщсумюв свое!' господарсько! д1яльностц
- нести вщповщальшсть за повноту та своечаснють розрахунтв з бюдже

том та 1ншими обов’язковими платежами згщно чинного законодавства Укра'ши.
6.3. У pa3i порушення Пщприемством законодавства про охорону навко- 

лишнього природного середовища його д1яльшсть може бути обмежена, тимча- 
сово заборонена або припинена згщно з чинним законодавством Укра'ши.

6.4. Директор Пщприемства та головний бухгалтер несуть персональну Bi- 
дповщальшсть за додержання порядку ведения облшу i достсш рносп статистич- 
но1, податково! та бухгалтерсько!' звггаостт

7. Управлш ня Пщприемством

7.1. Управлшня Пщприемством зд1йснюеться на o ch o b I поеднання прав 
Власника щодо господарського використання свого майна та учасН в управлшш 
трудового колективу. Пщприемство самостшно визначае структуру апарату 
управлшня та витрати на його утримання.

7.2. Кер1вництво господарською д1яльшстю Пщприемства здшснюе дирек
тор Пщприемства, який призначаеться на посаду за контрактом та звшьняеться з 
не! вщповщно до чинного законодавства Укра'ши та дточого в MicTi Порядку. У 
контракт! визначаються строк найму, права, обов’язки i вщповщальшсть дирек
тора, умови його матер!ального забезпечення, умови звшьнення його з посади, 
iHmi умови найму за погодженням сторш. Директора Пщприемства може бути 
звгльнено з посади достроково на пщставах, передбачених контрактом вщповщно 
до чинного законодавства УкраГни та дш чого у MicTi Порядку.

7.3. Директор самостшно BHpiniye питания дгяльносП Пщприемства за ви- 
нятком вщнесених Статутом до компетенщ! !нших орган!в управл!ння П1дпри- 
емства.

Директор без доручення д1е вщ iMeHi Пщприемства, представляе його ште- 
реси в органах державно! влади i органах MicpeBoro самоврядування, шших орга- 
н1зац!ях, у вщносинах з юридичними особами та громадянами, формуе адмппст- 
рацш  пщприемства, укладае договори, у тому числ1 трудов!, видае доручення 
(flOBipeHocri), в1дкривае в банках розрахунков1 та iHmi рахунки, видае накази i 
вказ1вки, яю обов’язков1 для Bcix npapiBHHKiB.

7.4. Директор Пщприемства е кер!вником цивтьного захисту, flie вщпов1д- 
но до вимог Кодексу цивтьного захисту Укра'ши, вщповщае за оргашзащю ве
дения облжу в1йськовозобов’язаних та мобт1зац1йних заход1в.

7.5. Директор призначае своТм наказом за погодженням з Власником голо
вного шженера, головного бухгалтера та заступниюв директора. Директор забез- 
печуе необхщш умови i призначае вщповщальних oci6 по oxopoHi npapi, за ве
дения та збершання трудових книжок. Несе вщповщальшсть перед Власником чи 
уповноваженим ним органом з питань охорони пращ, у встановленому чинним 
законодавством порядку.

7.6. Власник не мае права втручатися в д1яльнють директора Пщприемст
ва.

7.7. Власник може здшснювати сво! права по управлшню Пщприемством
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безпосередньо або через уповноважеш ним органи.
7.8. Трудовий колектив Пщприемства становлять yci громадяни, яю своею 

працею беруть участь у його д1яльност1 на o ch o b I трудового договору, а також 
1нших форм вщповщно до законодавства. Повноваження трудового колективу 
реал1зуються загальними зборами або уповноваженим органом. Кожен член тру
дового колективу мае на зборах один голос. Збори правомочна якщо на них при- 
сутш 3/4 член!в трудового колективу Пщприемства. Трудовий колектив розгля- 
дае i затверджуе проект колективного договору, визначае та затверджуе перелнс i 
порядок надання пращвникам Пщприемства сощальних п ть г , бере участь у ма- 
тер!альному i моральному стимулюванш продуктивно!' пращ.

7.9. На Пщприемств1 м1ж Власником або уповноваженим ним органом i 
трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися ко- 
лективний догов1р, яким регулюються виробнич1, трудов! та сощальш вщносини 
трудового колективу з адмп-нстращею Пщприемства. Право укладання колектив
ного договору вщ iMeHi Власника надаеться директору Пщприемства, а вщ iMeni 
трудового колективу -  уповноваженому ним органу. Вимоги до змюту i порядок 
укладання колективного договору визначаються законодавством про колективш 
договори.

8. Наглядова рада

8.1. Наглядова рада -  це постшно дш чий колепальний орган управлшня 
Пщприемства, який з метою забезпечення ефективно'1 та прозоро!' д1яльност1 Пщ- 
приемства, захисту штерешв територ1ально!' громади м1ста Кривого Рогу, у межах 
свое! компетенцп, контролюе та спрямовуе д!яльшсть кер1вника Пщприемства.

8.2. У сво’щ д1яльносп Наглядова рада керуеться Конституц1ею Укра'ши, 
Господарським кодексом Укра'ши, законами Укра'ши та шшими нормативно- 
правовими актами, даним статутом Пщприемства та Положениям про наглядову 
раду комунального уштарного пщприемства Кривор1зько!' мюько!' ради (надалi за 
текстом -  Положения).

8.3. Д1яльшсть Наглядово!' ради базуеться на принципах законностц добро- 
вшьност1, гласност1, демократизму та поширюе сферу д1яльност1 на Пщприемст
во.

8.4. Наглядова рада пщзвггна та пщконтрольна Кривор1зькш MicbKift радд и 
виконкому, уповноваженому органу управлшня Пщприемства.

8.5. Наглядова рада вщповщно до покладених на не!' завдань:
8.5.1 здшснюе контроль за ефективним використанням i збереженням на- 

лежних Пщприемству об’ект!в комунально!' власност1 та pecypciB, як! знаходяться 
в його постшному користуванн1, за його фшансово-господарською д1ялььйстю;

8.5.2 зд1йснюе анал1з дш кер1вника щодо управл1ння Пщприемством, конт
роль за виконанням покладених завдань, pirueH b Кривор1зько!' м1сько!' ради, п ви
конкому, розпоряджень м1ського голови тощо;

8.5.3 уносить пропозицй' Кривор1зькш MicbKift рад1, п виконкому, мюькому 
голов1, уповноваженому органу управл1ння та кер1внику Пщприемства з питань 
покращення результаНв д1яльност1 Пщприемства у виппцц конкретних заход1в;

8.5.4 бере участь у складанш опису 1стотних передбачуваних фактор1в ри- 
зику, що можуть вплинути на операцп та результата д1яльносп Шдприемства, та
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визначанш заход1в щодо управлшня такими ризиками;
8.5.5 розглядае фшансовц iHnii плани (проекты) i показники д1яльност1 Пщ

приемства, у тому чиои  щодо тендерных закушвель, у раз1 необхщносН вносить 
пропозицй та зауваження згщно з чинним законодавством Укра'ши, погоджуе i'x i 
здшснюе контроль за !'х виконанням;

8.5.6 розглядае фшансов1 звгги Пщприемства за квартал, рпс та надае у раз1 
необхщносП висновки до них;

8.5.7 виступае у раз1 необхщност! ппщатором позачергових рев1зш та ауди- 
торських перев1рок фшансово-господарсько '1 д1яльност1 Пщприемства; обирае 
аудитора та визначае умови укладання договору; анал1зуе результата перевщок 
дшльносП Пщприемства;

8.5.8 складае твр1чний i щор1чний звгги за результатами свое'! д1яльност1 та 
надае i'x виконкому Кривор1зько'1 MicbKo'i ради, уповноваженому органу управлш- 
ня;

8.5.9 BHpiuiye iHmi питания, що належать до п компетенцп, вщповщно до 
чинного законодавства Укра'ши, Положения, статуту Пщприемства та piineHb 
Кривор13ько'1 MicbKoi ради;

8.5.10 зобов’язана негайно шформувати Кривор1зьку мюьку раду, и викон- 
ком, уповноважений орган управлшня про пог1ршення фшансово-економ!чного 
стану Пщприемства, про невиконання затверджених фшансових, 1нших план1в, 
про виявлеш порушення та зловживання з боку кер1вного складу Пщприемства, 
про недодержання вимог статуту Пщприемства тощо та надавати пропозицй' що
до шлях1в вирш ення цих питань.

8.6. Наглядова рада мае право:
8.6.1 отримувати вщ оргашв мюцевого самоврядування, Пщприемства ш- 

формац1ю, необх1дну для виконання покладених на не'! функцш;
8.6.2 отримувати в установленому порядку фшансов1 та iHnii плани (проек

та), фшансов1 зв1ти Пщприемства, уносити пропозицй щодо i'x коригування;
8.6.3 брата участь у нарадах, ком1с1ях, засщаннях, переговорах, як1 прово- 

дяться Пщприемством;
8.6.4 заслуховувати звгги кер1вника Пщприемства з окремих питань д1яль-

ност1;
8.6.5 вимагати вщ кер1вника Пщприемства в будь-який час позачергових 

з в т в  про д1яльшсть П1дприемства за визначений пром1жок часу;
8.6.6 залучати у раз1 необхщност1 спец1ал1ст1в (суб’ект1в ощночно'! д1яльно- 

ст1, аудитор1в, економ1ст1в, фшансиопв, юрист1в) до анал1зу окремих питань д1я- 
льносН Пщприемства;

8.6.7 перев1ряти наявн1сть, стан та умови зберйання майна на Пщприемст-
Bi;

8.6.8 надавати у раз1 необхщност1 пропозицй та зауваження, обов’язков1 
для розгляду кер1вником Пщприемства;

8.6.9 надавати у раз1 необхщност1 пропозицй' щодо внесения змш до стату
ту Пщприемства;

8.6.10 створювати та лшвщовувати комНети наглядово! ради;
8.6.11 надавати пропозицй мюькому голов1, уповноваженому органу 

управлшня щодо притягнення до вщповщальност1 кер1вного складу Пщприемст
ва згщно з чинним законодавством Укра'ши;
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8.6.12 надавати пропозици мюькому голов1 щодо звшьнення кер1вника Ш- 
: триемства в раз1 прийняття наглядовою радою р1шення про невиконання або не- 
_чежне виконання ним трудових обов’язюв чи умов контракту.

8.7. Наглядова рада не мае права втручатися в оперативну д1яльшсть Пщп- 
- земства, кр1м випадк1в, установлених чинним законодавством Укра'ши та По
ложениям.

8.8. Члени Наглядово'! ради працюють на громадських засадах (на безоплат- 
:-::й ochobI). Член Наглядово! ради повинен виконувати сво! обов’язки особисто i 
не може передавали власн1 повноваження шшш oco6i.

8.9. Наглядова рада для виконання покладених на не! функцш може залу
чали спец1ал1ст!в з окремих галузей в якосН експерт1в з правом дорадчого голосу.

8.10. Кер1вний склад Пщприемства зобов’язаний забезпечувати вшьний до- 
:туп членам Наглядово! ради до шформацп, пов’язано! з д1яльн1стю Пщприемст- 
ъз.. у  межах, визначених чинним законодавством Укра'ши, статутом та рш еннями 
:фивор1зько! M icbKo! ради.

8.11. Засщання Наглядово! ради скликаються за ш щ ативою  и голови або на 
зимогу члена Наглядово! ради, а також -  на вимогу Кривор1зько! мюько! ради, и 
зиконкому, уповноваженого органу управл1ння чи кер1вника Пщприемства.

8.12. На засщанш Наглядово! ради можуть бути присутшми депутати Кри- 
зор1зько! MicbKo! ради, представники засоб1в масово! шформацп', представники 
профспиткового або шшого уповноваженого трудовим колективом органу.

8.13. На вимогу Наглядово! ради в Г! засщаннях або в розгляд1 окремих пи- 
тань порядку денного зобов’язаний брати участь кер1вний склад Пщприемства.

8.14. Р1шення Наглядово! ради оформляються протоколом, який пщписуе 
голова та секретар Наглядово! ради, у двох прим1рниках, не шзшше наступного 
дня т е л я  проведения засщання.

8.15. Один з прим1рниюв передаеться на збершання кер1внику Пщприемст
ва протягом п ’яти робочих дшв т е л я  проведения засщання Наглядово! ради, дру- 
гий -  збер1гаеться у секретаря Наглядово! ради.

8.16. Пш ення Наглядово! ради, п р и й ш т  в межах Г! повноважень, доводягь- 
ся до вщома виконкому Кривор1зько! м1сько! ради, уповноваженого органу 
управлшня, oci6, яких стосуються pi рш ення, та шших защкавлених oci6, у ви- 
гляд1 витяг1в з протокол1в, та оприлюднюються на офщшному сайт1 Пщприемст
ва в мереж11нтернет. Р1шення Наглядово! ради, п р и й ю т  в межах и компетенцй', 
е обов’язковими для виконання.

8.17. Наглядова рада може утворювати постшн1 чи тимчасов1 ком1тети з 
числа Г! члешв для вивчення i пщготовки питань, що належать до Г! компетенцй 
(наприклад, ком Чет з питань аудиту, комЧет з питань погодження проекту ф ь 
нансового плану Пщприемства тощо).

8.18. Наглядова рада приймае рш ення з питань, що належать до компетен- 
цп ком Ч етв (у раз1 !х утворення), на пщстав1 i в межах пропозицш вщповщного 
комЧету. У випадку вщхилення пропозиц1й комЧету, Наглядова рада обгрунто- 
вуе свое р!шення.

8.19. Члени Наглядово! ради, яю порушили покладеш на них обов'язки, не- 
суть в1дповщальн1сть у межах та у вщповщност1 до вимог чинного законодавства 
Укра'ши.
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9. С о щ ал ьн а  д1яльш сть П щ п ри ем ства

9.1. Сощальна д1яльшсть Пщприемства регулюеться положениями, вщо- 
'раженими у колективному договору.

9.2. Пщприемство самостШно визначае фонд оплати пращ. Мппмалышй 
ro3Mip оплати пращ, яка робш плав Пщприемства повинен бути не нижче мпп- 
мального розм1ру оплати npani, яка встановлюеться законодавством Укра'ши.

9.3. Пщприемство самост1йно визначае форми, системи i розм1р оплати
npani.

9.4. Пщприемство зобов’язано забезпечити BciM робш ш кам Пщприемства 
належш та безпечш умови пращ та нести вщповщальшсть за шкоду, запод1яну ix 
здоров'ю та працездатносН з його вини.

9.5. Пщприемство самостшно визначае для cboix робггниюв скорочену 
тривалють робочого часу, додатков1 вщпустки, заохочення та iH ini пщьги. Тнттп 
питания сощальноТ д1яльносД Пщприемства обумовлюються у колективному до- 
roBopi.

9.6. Пщприемство перераховуе в установленому порядку i po3Mipax вщра- 
хування в фонд державного сощального страхування.

9.7. Пщприемство забезпечуе визначену вщповщно до закону кшьшсть ро- 
бочих Micub для працевлаштування неповнолптах, швалццв, шших категорш 
громадян, яю потребують сощального захисту.

9.8. Пщприемство забезпечуе сприятлив1 умови пращ жшок, oci6 похилого 
в1ку та неповнолггшх.

10. Обл1к, зв1тн1сть та  рев1з1я д1яльносН

10.1. Пщприемство здшснюе первинний та бухгалтерський облж результа
т е  свое! робота, складае статистичну шформащю, а також надае вщповщно до 
вимог закону фшансову звггщсть та статистичну 1нформацш щодо свое’! госпо- 
дарсько! д1яльност1, iHffli даш, визначен! законом. Забороняеться вимагати вщ ГП- 
дприемства (суб’екта господарювання) надання статистичноТ шформаци та inuinx 
даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого зако
ном.

10.2. Пщприемство у встановленому порядку подае Власнику або уповно
важеному органу управлшня - департаменту розвитку шфраструктури мюта ви
конкому Кривор1зько1 M icb K o i ради звгг про результата свое! д1яльностг

10.3. Органи державно! влади i посадов1 особи, уповноважещ здшснювати 
державний контроль i державний нагляд за господарською дiяльнicтю Пщприем
ства, зобов’язащ здшснювати iнcпeктyвaння та перев1рки д1яльност1 Пщприемст
ва, неупереджено, об’ективно i оперативно, дотримуючись вимог законодавства, 
поважаючи права i законш iiiTepecn Пщприемства, як суб’екта господарювання.

10.4. Пщприемство мае право на одержания шформаци про результата ш- 
спектування i перев1рок його д1яльност1 не ni3Him як через тридцять дшв п1сля ix 
зак1нчення, якщо iHme не передбачено законом. Дй' та рш ення державних оргагпв 
контролю та нагляду, а також i'x посадових oci6, яю проводили шспектування i 
nepeBipxy, можуть бути оскаржен1 Пщприемством у встановленому з'аконодавст- 
вом порядку.

12



10.5. Незаконне втручання та перешкоджання господарськш д1яльност1 ГИ- 
дприемства з боку оргашв державно'! влади, i'x посадових oci6 при здшсненш ни
ми державного контролю та нагляду забороняються.

10.6. ГИдприемство орган1зовуе арх1вне збершання документ1в, для чого 
директором Пщприемства призначаеться вщповщальна особа.

10.7. Пщприемство укладае угоду з органами Державного apxiey на пред
мет арх1вного обслуговування у порядку, встановленому законом.

10.8. Вщомостц не передбачен1 законом, Пщприемство надае органам дер
жавно! влади, органам мюцевого самоврядування, шшим п1дприемствам, устано- 
вам, орган1зац1ям на догов1рнш o c h o b I або в порядку, передбаченому установчи- 
ми документами Пщприемства.

11. Припинення юридично! особи

11.1. Припинення юридично! особи проводиться шляхом Г! реоргашзацп 
(злиття, приеднання, подш, перетворення) або лпсвщаци за р1шенням Власника, а 
у випадках передбачених чинним законодавством Укра'ши -  за рпненням госпо- 
дарського суду.

11.2. Власник, суд або орган, що прийняв р1шення про припинення д1яль- 
ност1 Пщприемства призначають комюйо з припинення дшльносП Пщприемства 
та встановлюють порядок i строки припинення д1яльност1 Пщприемства у вщпо- 
зщност1 до Господарського та Цившьного кодеккв Укра'ши. 3 дня призначення 
лгквщацшно! KOMici! до не! переходять повноваження по управлшню справами 
Пщприемства. Ш квщацшна ком1с1я виступае у суд1 вщ iMeHi Пщприемства.

11.3. Власник, суд або орган, що прийняв рш ення про припинення Пщпри- 
-:мства, зобов’язанш протягом трьох робочих дн1в з дати прийняття р1шення пи- 
сьмово повщомити орган, що зд1йснюе державну реестращю, який вносить до 
Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф1зичних ос1б-п1дприемц1в та гро- 
мадських формувань вщомосН про те, що Пщприемство перебувае у nponeci 
припинення.

11.4. При реоргашзацп та лшвщацп Пщприемства пращвникам, як1 звшь- 
няються, гарантуеться дотримання прав та iHTepeciB вщповщно до трудового за
конодавства Укра'ши.

11.5. Ш квщацшна K O M icia або шший орган, що проводить лшвщащю Пщп
риемства, оприлюднюе шформащю про його лпевщащю та про порядок i строк 
заявления кредиторами сво'!х вимог у встановлеш законодавством строки. Цей 
строк не може становити менше двох i бшыпе шести мюящв з дня оприлюднення 
повщомлення про рпнення щодо припинення Пщприемства. Одночасно лжвща- 
цшна K O M icia вживае необхщш заходи щодо стягнення дебНорсько! заборговано- 
cri Пщприемства. Л1кв1дац1йна K O M icia (шквщатор) ощнюе наявне майно П1дпри- 
емства i розраховуеться з кредиторами, складае лшвщацшний баланс, забезпечуе 
його затвердження Власником або органом, що прийняв р1шення про припинен
ня. Достов1ршсть та повнота лжвщацшного балансу повинш бути nepeBipeni у 
встановленому чинним законодавством Укра'ши порядку.

Майно, що залишилося п1сля задоволення претенз1й кредитор1в, викорис- 
товуеться за р1шенням Власника.
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11.6. У раз1 припинення юридично! особи (у результат! злиття, подшу, при- 
еднання або перетворення) активи Пщприемства передаються однш або кшьком 
юридичним особам вщповщного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.7. Пщприемство е таким, що припинило свою д1яльшсть, з дати внесен
ия до единого державного реестру юридичних oci6, ф1зичних оЫб-пщприемщв та 
громадських формувань запису про державну реестрацпо припинення юридичноТ 
особи.

12.1. Статут Пщприемства повинен мютити ведомости передбачен! законо
давством та вщповщати законодавству.

12.2. Статут Пщприемства викладаеться у письмовш форм1, прошиваеться, 
пронумеровуеться та пщписуеться yciMa засновниками (учасниками) або уповно-

12. П орядок пщписання Статуту

важеними особами.

ПОГОДЖЕНО:

Катриченко

Директор департаменту
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