
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                                                 № 910 - VІІІ 

 

Про перейменування комунального 

підприємства «СІМВОЛ» та затвердження 

Статуту у новій редакції 

 

 Відповідно до ст. ст. 75, 77, 78, Господарського кодексу України, Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» зі змінами, 

Статуту комунального підприємства «СІМВОЛ», керуючись ст. ст. 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Саф’янівська сільська  рада 

Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати комунальне підприємство «Сімвол» в комунальне 

підприємство «Сімвол» Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області та затвердити Статут у новій редакції (додаток 1). 

2. Комунальному підприємству «Сімвол» Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області здійснити державну реєстрацію змін до 

Статуту, пов’язаних з прийняттям даного рішення. 

3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунального підприємства 

«Сімвол» Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області 

(додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  

Саф’янівської  сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально – 

економічного та інвестиційного розвитку громади; з питань інфраструктури, 

доріг та транспорту, житлово – комунального господарства та управління 

комунальною власністю.  

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                     Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення сесії Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

від 30.06.2021 р № 910 - VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«СІМВОЛ» 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Саф’яни – 2021 рік 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІМВОЛ» САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Підприємство) 

створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 

Підприємство створене відповідно до рішення сесії Старонекрасівької сільської ради від 

31 жовтня 2013 р. № 396- VI 

1.2. Найменування Підприємства: «СІМВОЛ». 

1.2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІМВОЛ» САФ’ЯНІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

1.2.2. Скорочена назва: КП «СІМВОЛ». 

1.3. Засновником і власником майна Підприємства є Саф’янівська сільська територіальна 

громада в особі Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (далі 

– Засновник). 

1.4. Місцезнаходження  Підприємства: 68672, Україна,  Одеська область, Ізмаїльський 

район, село Стара Некрасівка, вулиця Ізмаїльська, будинок 38. 

2. ЮРИДЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Підприємство є юридичною особою.  Підприємство підлягає державній реєстрації. 

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

реєстрації. 

2.2. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах 

банків, круглу печатку з власним найменуванням та кодом ЕДРПОУ, кутові штампи, 

фірмові бланки та інші реквізити. Підприємство може мати товарний знак, іншу 

атрибутику юридичної особи, що реєструється відповідно до чинного законодавства. 

2.3.  У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, чинним законодавством 

України, рішеннями Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

та ії виконавчого комітету, розпорядженнями Саф’янівського сільського голови, 

наказами по підприємству. 

2.4. Підприємство може створювати , а також виступати засновником (учасником) 

іншої юридичної особи за згодою Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. Підприємство може створювати філії та представництва відповідно 

до законодавства України. 

2.5.  Підприємство забезпечує  фінансування витрат по організації своєї діяльності, 

соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку 

виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його 

працівників. 

2.6. Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах належного йому 

майна згідно з чинним законодавством України. 

2.7. Підприємство не несе відповідальності по зобов’язанням Засновника. Засновник не 

несе відповідальності по забовязанням Підприємства, крім випадків, передбаченних 

чинним законодавством України. 

2.8. Підприємство має право: 

2.8.1. укладати угоди, контракти, договори, здобувати майнові та немайнові права; 

2.8.2. виступати в стосунках з іншими особами від свого імені, бути  позивачем і 

відповідачем у судах. 

2.8.3. приймати участь в асоціаціях, корпораціях  та інших обєднаннях, якщо на те є 

згода (відповідне рішення) Засновника і це не суперечить антимонопольному 

законодавству України, чинному законодавству України. 



3. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Підприємство створено з метою задоволення суспільних та соціальних потреб 

громади, експлуатації та розвитку майнового комплексу та житлово-комунального 

господарства, здійснення благоустрою та озеленення території. 

3.2. Основними завданнями Підприємства є: 

3.2.1. покращення благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, надання послуг членам громади, надання 

підтримки окремим групам населення (ветеранам Великої вітчизняної війни, 

багатодітним матерям, інвалідам, одиноким членам громади); 

3.2.2. утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які 

знаходяться на балансі підприємства, в належному стані; 

3.2.3. забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна, 

обладнання, інвентарю, приладів та майна наданого в оренду; 

3.2.4. здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення 

об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства; 

3.2.5. здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією 

майна, в тому числі: при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі 

майна в оренду, іншому користуванні майном та при здійсненні виконання 

зобов’язань; 

3.2.6. здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які пов’язані із 

використанням майна, яке знаходиться на балансі Підприємства; 

3.2.7. розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального 

використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі 

Підприємства; 

3.2.8. проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування своєї 

основної діяльності з надання різних послуг членам громади. 

3.2.9. підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і 

зацікавленості членів його колективу в економічно-ефективній роботі. 

3.3. Предметом діяльності Підприємства є господарська діяльність по наданню послуг та 

виконанню робіт, яка здійснюється з метою основних завдань Підприємства, зокрема: 

3.3.1. надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць та  провулків,  послуги 

з благоустрою та озеленінню; 

3.3.2. ремонт та утримання комунальних мостів, доріг, вулиць, тротуарів, будівль 

комунальної власності; 

3.3.3. організація збору та вивіз твердих побутових відходів; 

3.3.4. надання транспортних послуг; 

3.3.5. рітуальні послуги, догляд за місцями поховань, пам’ятниками архітектури, 

спадщиною ЮНЕСКО; 

3.3.6. заготівля, обробка та переробка деревини та виготовлення виробів із дерева, 

розпиловка та доставка дров та інши видів твердого палива; 

3.3.7. надання послуг з обслуговування та ремонту інженерних мереж, в тому числі: 

мереж вуличного освітлення, водопроводу, каналізації; 

3.3.8. здійснення ремонтно-будівельних робіт, в тому числі поточний ремонт і технічне 

обслуговування покрівлі; 

3.3.9. підготовка та обробка грунту; 

3.3.10. виготовлення металоконструкцій; 

3.3.11. виробництво та (або) реалізація товарів народного споживання і їх реалізація з 

дерева, металопластику, пластмаси, резини, тканини, скла та кераміки, 

будівельних матеріалів, інших матеріалів, в тому числі і виготовлення столярних 

виробів, будівельних матеріалів і їх реалізація. 

3.3.12. заготівля, виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції; 

3.3.13. надання побутових послуг населенню; 

3.3.14. оптова та роздрібна торгівля; 



3.3.15. послуги з перевірки, прочищення димових і вентиляційних каналів, ремонт печей 

і оголовків. 

3.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечить меті 

діяльності Підприємства, чинному законодавству України та цього Статуту. 

4. Підприємство не має права здійснювати діяльність, а також здійснювати операції, 

що не відповідають предмету і мети його діяльності, закріпленим у цьому Статуті.  

4.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються 

Підприємством за наявності відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, 

отриманих у встановленому законодавством порядку. 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 

4.2. Майно підприємства є комунальною власністю та закріплюється на праві повного 

господарського відання. 

Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується 

та розпоряджається закріпленим за ним майном згідно чинного законодавства України та 

цього Статуту. 

4.3. Підприємству належать на праві постійного користування земелні ділянки, 

загальною площею 159,1699 га, а саме: 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0176, площею 38,6089 га на підставі 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права №184103388 від 09.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0169, площею 38,0485 га на підставі 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права №184032579 від 08.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0175, площею 39,1727 га на підставі 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права №184056615 від 08.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0170, площею 19,5798 га на підставі 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права №184039952 від 08.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0171, площею 7,6348 га на підставі витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права №184052324 від 08.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:001:0172, площею 1,9957 га на підставі витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права №183984165 від 08.10.2019 р.; 

- земельна ділянка, кад. № 5122086300:01:002:0091, площею 14,1295 га на підставі 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права №183990113 від 08.10.2019 р.; 

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є: 

4.4.1. майно, передане Засновником  на праві повного господарського відання; 

4.4.2. доходи, отримані від господарської діяльності, реалізації продукції, робіт, а також 

від інших видів фінансово - господарської діяльності; 

4.4.3. капітальні вкладення та дотації з бюджету; 

4.4.4. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, підприємств 

та громадян, в тому числі кошти громадян на розвиток села, розмір яких встановлюється 

рішенням сходів громадян; 

4.4.5. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 

4.4.6. доходи від цінних паперів; 

4.4.7. інше майно, набуте Підприємством на підставах, не забороненних чинним 

законодавством України та цим Статутом. 



4.5. Відчуження основних фондів та іншого майна Підприємства, що є спільною 

власністю Саф’янівської сільської територіальної громади, закріпленого за 

Підприємством, здійснюється з дозволу Засновника  у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. Одержані в результаті відчуження зазначенного майна кошти 

(за врахуванням плати за послуги та сплати податків) за рішенням Засновника можуть 

бути спрямовані на інвестиції Підприємства. 

4.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного 

використання, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не 

можуть бути продані, передані або відчужені у будь який спосіб без згоди (відповідного 

рішення) Засновника. 

4.7. У порядку, встановленому Засновником, Підприємство може здавати в оренду 

підприємствам, організаціям, установам та громадянам нежитлові приміщення, 

устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, списувати їх з 

балансу. 

4.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

4.9. Підприємство може за рішенням Засновника укладати договори  позики, 

банківського кредитування під заставу майнових та немайнових прав. 

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

громадянами, юридичними особами, державними органами, відшкодовуються 

Підприємством за рішенням суду. 

 

5.  ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЗАСНОВНИКОМ 

5.1. Відносини Підприємства із Засновником  - у відповідності до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» - будуються на засадах  підпорядкованості, 

підзвітності та підконтрольності. 

5.2. В основу діяльності Підприємства покладаються стратегії розвитку фінансово-

економічні, соціально- економічні, інвестиційні та інші програми Засновника. 

5.3. Засновник сприяє Підприємству у здійсненні мети його діяльності. 

5.4. До виключної компетенції Засновника віднесено: 

5.4.1. визначення основних напрямків діяльності та обов’язкові Підприємства, мети 

діяльності Підприємства та його завдань; 

5.4.2. прийняття рішень про реорганізацію та припинення діяльності Підприємства, 

призначення комісії з реорганізації або ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу; 

5.4.3. затвердження Статуту Підприємтсва та змін до нього; 

5.4.4. надання дозволу Підприємству на вступ до обєднань, на створення спільних 

організацій, заснування філій та представництв. 

5.4.5. затверджує структуру Підприємства; 

5.5. Засновник має право: 

5.5.1. надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та 

інших матеріальних цінностей ,необхідних для діяльності Підприємства; 

5.5.2. встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства або окремих 

(соціально-значущих) видів діяльності, встановлювати фіксовані ціни на окремі товари, 

послуги з метою забезпечення ними пільгових та соціально-незахіщених категорій 

населення; 

5.5.3. визначати стратегію господарської діяльності Підприємства, направлену на 

досягнення статутних завдань; 

5.5.4. визначати обсяги комунального замовлення в забезпеченні пільгових та соціально-

незахіщенних категорій населення товарами та послугами за доступними (фіксованими) 

цінами; 

5.5.5. затверджувати план фінансово-господарської діяльності Підприємства та 

контролювати його виконаня; контролювати ефективне використання та збереження 

майна Підприємства. 



5.6. Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської 

сільської ради. 

5.7. Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, 

дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради має право: 

5.7.1. контролювати виконання статутних та інших завдань, покладених на 

Підприємство; 

5.7.2. отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства (дані 

бухгалтерського обліку, звітності та інші документи); 

5.7.3. за дорученням сільського голови проводити оперативний (поточний) контроль 

фінансово-господарської діяльності Підприємства. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

6.1. Права Підприємства: 

6.1. Підприємство за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради планує свою 

діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до 

галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'єктури ринку продукції, 

товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. 

6.2. Підприємство для здійснення статутної діяльності має право: 

6.2.1. від свого імені укладати угоди набувати майнових та особистих немайнових прав, 

нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді; 

6.2.2. за погодженням Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області Підприємство може входити в асоціації, корпорації, консорціуми та інші 

об’єднання підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб; 

6.2.3. вступати у взаємовідносини із юридичним та фізичними особами на договірних 

засадах для виконання робіт, спільної діяльності; 

6.2.4. утворювати за погодженням з Саф’янівською сільською радою Ізмаїльського 

району Одеської області структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської 

діяльності і затверджувати Положення про них; 

6.2.5. здійснювати розрахунки за виконані роботи на підставі розцінок затверджених 

Саф’янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області на відповідні 

роботи та базових показників вартості робіт по наданню платних послуг замовникам, а 

також на підставі договірних цін, погоджених із замовником; 

6.2.6. за терміновість виконання робіт застосовувати договірні коофіцієнти, але не вище 

30% вартості робіт; 

6.2.7. самостійно здійснювати господарську діяльність виходячи із виробничих потреб та 

в межах повноважень, передбачених цим статутом; 

6.2.8. здійснювати технічну експлуатацію приміщень, будинків та споруд, а також 

експлуатацію технічного обладнання, вирішувати питання про роботу (експлуатацію) 

технологічного обладнання та інженерних комунікацій такого майна; 

6.2.9. розробляти графіки і здійснювати заходи щодо проведення поточного та 

капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі Підприємства; 

6.2.10. передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, 

надавати в тимчасове користування майно, яке знаходиться на балансі Підприємства за 

погодженням із Саф’янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області; 

6.2.11. у встановленому порядку звертатись до органів державної влади і місцевого 

самоврядування та отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації статутної 

мети та основних завдань Підприємства; 

6.2.12. одержувати на договірних засадах від будь-яких фінансово-кредитних установ 

кредити; 

6.2.13. купувати цінні папери відповідно до законодавства  України. 

6.3. Підприємство здійснюючи статутну діяльність має такі обов'язки: 

6.3.1. забезпечувати своєчасну сплату платежів та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством  України; 



6.3.2. здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних 

фондів;  

6.3.3. проводити закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 

6.3.4. здійснювати заходи по вдосконаленню організації та нарахування заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості,  як в результатах 

особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні 

розрахунки з працівниками Підприємства; 

6.3.5. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 

соціального страхування; 

6.3.6.  виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде 

статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Порядок ведення 

бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності визначається чинним 

законодавством України. 

6.4.1. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну 

відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної 

звітності. 

6.5 Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та 

окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі 

укладених договорів. 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Управління Підприємством здійснює його директор. 

7.2. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади розпорядженням 

Саф’янівського сільського голови. 

7.3.  Директор Підприємства: 

7.3.1. діє на засадах єдиноначальності; 

7.3.2. приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє 

працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, керівників 

відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера; 

7.3.3. затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні 

підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за 

погодженням з виконавчим комітетом сільської ради; 

7.3.4. розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі  

його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) 

майна, що є спільною власністю Саф’янівської сільської територіальної громади і 

закріплене за Підприємством на праві господарського відання; 

7.3.5. у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з 

діяльністю Підприємства; 

7.3.6. відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає 

дисциплінарні стягнення; 

7.3.7. забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу 

квартальної та річної звітності; 

7.3.8. забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання 

переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну 

відповідальність згідно з чинним законодавством України; 

7.3.9. без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у 

відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в 

Українi, так i за її межами; 



7.3.10. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий 

та інші рахунки; 

7.3.11. несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків 

Підприємства; 

7.3.12. виконує інші обов’язки, передбачені законодавством. 

7.4. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів 

обов’язкові для всіх підлеглих їм працівників. 

7.5. У разі зміни директора, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської 

діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

8.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь у діяльності Підприємства на основі трудового договору (контракту). 

8.2. Повноваження трудового колективу Підприємтсва реалізуються відповідно до 

чинного законодавства України. 

8.3. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на 

основі трудового законодавства України. 

8.4. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань діяльності Підприємства, 

розробляються і приймаються його Дирекцією, а у випадках, передбачених 

законодавством, за участю трудового колективу та уповноважених ним органів, і 

відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються 

питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з 

керівництва Підприємства. 

8.5. За участю директора підприємства трудовим колективом вирішуються питання 

соціального розвитку, включаючи поліпшення умов оплати праці, життя, здоров’я, 

житлових умов, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового 

колективу та їх сімей, якщо інше не передбачено законодавством та/або колективним 

договором. 

 

 

9. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства є прибуток (доход), а також обсяги та повнота виконання 

комунальних замовлень. 

9.2. Чистий прибуток Підприємства, що залишається післі покриття матеріальних та 

прирівняних до них витрат; витрат на оплату праці; внесення передбачених чинним 

законодавством України податків та інших обов’язкових платежів в бюджет; оплати 

відсотків по договорам позики, банківським кредитам; а також післі перерахування до 

бюджету частки прибутку, визначенной Засновником, залишається у розподяженні 

Підприємства. 

9.3. Порядок використання прибутку Підприємства визначається Директором за 

погодженням виконавчого комітету сільської ради. 

9.4. Прибуток, що є в розпорядженні Підприємства, спрямовується на здійснення його 

статутної діяльності. 

9.5. Підприємство може утворити цільові фонди, призначенні для покриття витрат 

пов’язаних зі своєю діяльністю: 

9.5.1. фонд розвитку Підприємства; 

9.5.2. фонд споживання; 

9.5.3. фонд заробітної плати; 

9.5.4. резервний фонд. 

9.6. Фонд розвитку Підприємства створюється за рахунок відрахувань від чистого 

прибутку, передбаченного чинним законодавством України. Кошти фонду 

використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства в межах 

визначенної стратегії господарської діяльності. Напрямки витрат фонду визначаються 

планами фінансово-господарської діяльності Підприємства. 



9.7. Фонд споживання створюється в розмірах, що визначаються відповідно до діючого 

законодавства. 

9.8. Фонд заробітної плати створюється в розмірах, що  визначаються відповідно до 

діючого законодавства. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче 

встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

9.9. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 10% від фонду споживання і 

призначений для покриття витрат, пов’язаних з відшкодування збитків та 

позапланованих витрат. 

9.10. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), 

амортизаційні витрати, а також можуть бути фінансова допомога Засновника, безоплатні 

або благодійні внески підприємств, організацій, установ, громадян та інші находження, 

незаборонені чинним законодавством України. 

9.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним 

законодавством України та у випадках, передбачених чинним законодавством України та 

цим Статутом, а також за рішенням Засновника або поданням виконавчого комітету 

сільської ради,  сільського голови.  

9.12. Збитки, заподіяні внаслідок провадження господарської діяльності підприємства 

відшкодовуються за рахунок коштів Підприємства, а у разі їх недостатності – у порядку, 

що визначається директором підприємства за погодженням із виконавчим комітктом 

сільської ради. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Підприємству за рішенням суду. 

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕНЬ І ЗМІН ДО НЬОГО, 

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 
10.1. Статут підприємства, доповнення і зміни до нього затверджуються Саф’янівською 

сільською радою Ізмаїльського району Одеської області. 

10.2. Державна реєстрація Підприємства, внесення змін і доповнень до Статуту 

здійснюється в порядку та в терміни, передбачені законодавством. 

10.3. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від 

Засновника, виконавчого комітету сільської ради, директора Підприємства або трудового 

колективу Підприємства. 

10.4. Засновник розглядає зміни і доповнення до Статуту та затверджує їх відповідним 

рішенням. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку,  

встановленому чинним законодавством України. 

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

11.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

11.2. Реорганізація та ліквідація підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, 

перетворення) проводиться за рішенням сільської ради або суду, а також передбаченому 

законодавством України порядку, в тому числі з додержанням вимог антимонопольного 

Законодавства України і здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

виконавчим комітетом сільської ради. 

Підприємство ліквідується також у випадках: 

11.2.1. визнання його банкрутом; 

11.2.2. якщо прийнято рішення про заборону діяльності через невиконання умов, 

установлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено 

додержання цих умов або не  змінено вид діяльності; 

11.2.3. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення 

про створення   Підприємства; 

11.2.4. на інших підставах, передбачених законодавчими атами України. 

11.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій 

кредиторами визначаються сільською радою. 



11.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним 

законодавством. 

11.5. При реорганізації і ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується 

додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 

управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, 

розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на 

затвердження виконавчого комітету сільської ради, який її призначив. 

11.7. Кошти, одержані внаслідок реорганізації майна Підприємства після задоволення 

вимог кредиторів та оплати праці працівників, переходять у власність сільської ради або 

визначеного ним правонаступника. 

11.8. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що 

припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток №2 

до рішення сесії Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

від 30.06.2021 р № 910 - VІІІ 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

комунального підприємства 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

"Сімвол" 

 

№ 

п/п 

Назва посади Класифікатор Розряд Кількість 

штатних 

посад 

1. Директор підприємства 1210,1 10 1 

2. Бухгалтер 3433 8 1 

3. Робітник з обслуговування місць поховань  5143 1 1 

4. Тракторист 8331 5 1 

5. Технік -електрик 3113 3 0,5 

6. Сторож 9152 1 2 

 Всього   6,5 

 


