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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ»

(далі Комунальне Підприємство), створено у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих і нормативно- 
правових актів, а також цього Статуту.

1.2. Засновником комунального підприємства є:

- Лисянська селищна рада, 19300, площа Миру, будинок № ЗО, смт Лисянка, Черкаської області, 
код ЄДРПОУ, 26424996

- Трудовий колектив Комунального підприємства «Благострій»

1.3. Комунальне Підприємство є організацією, яку створено для забезпечення населення смт Лисянка, із 
збирання та захоронення побутових відходів, облаштування Благоустрою населеного пункту, 
прибирання, експлуатація об’єктів комунального призначення, благоустрою житлового та нежитлового 
фонду яке перебуває у власності громади, фізичних і юридичних осіб та контроль за їхнім 
використанням.

1.5. Організаційно правова форма господарства: Комунальне Підприємство

Повне найменування на українській мові: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ» 
Скорочене найменування на українській мові: КП «БЛАГОУСТРІЙ»

Повне найменування російською мовою: КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙ» 
Скорочене найменування російською мовою: КП «БЛАГОУСТРОЙ»

1.6. Комунальне Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на основі повного 
господарського розрахунку і самофінансування. Комунальне Підприємство може від свого імені 
укладати договори; набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки; бути 
позивачем і відповідачем у господарському або третейському суді; відкривати розрахунковий, валютний 
та інші рахунки в установах банків; мати печатки, штампи та інші реквізити зі своїм найменуванням.

1.7. Комунальне Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації 
відповідно до законодавства України.

1.8. Місцезнаходження Приватне Підприємство: 19300, Площа Миру, будинок № ЗО, смт Лисянка, 
Черкаська область.

2.ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Основною метою діяльності Комунального Підприємства є для забезпечення населення смт 
Лисянка, із збирання побутових відходів, облаштування Благоустрою населеного пункту, прибирання, 
експлуатація об’єктів комунального призначення, благоустрою житлового та нежитлового фонду яке 
перебуває у власності громади, фізичних і юридичних осіб та контроль за їхнім використанням.

2.2.Для вирішення статутних завдань предметом, напрямами та видами діяльності господарства в Україні 
та за її межами є:

• Надання підприємствам та організаціям послуг з вивезення та захоронення твердих побутових 
відходів (ТПВ);

» Надання послуг та виконання робіт з обслуговування житлових будинків, що у власності 
громади, фізичних і юридичних осіб: вивезення та захоронення твердих побутових відходів від



будинків та освітлення місць загального користування;

• Організація благоустрою населеного пункту за рахунок бюджетних асигнувань і коштів селищної 
ради на договірних умовах;

• Обслуговування та ремонт вуличного освітлення селища;

• Зимове обслуговування доріг селища: розчищення снігу на дорогах та тротуарах селища, 
посипання протиожеледним матеріалом;

• Косіння узбіч доріг та тротуарів, парків та скверів селища;

• Обслуговування зелених насаджень, що не знаходяться в приватній власності громадян;

• Надання платних послуг автотранспортом підприємства;

• Обслуговування полігону із складання та утилізації твердих побутових відходів;

• Обслуговування за рахунок бюджетних асигнувань та за інші кошти, в належному стані цвинтарів 
та1 інших місць поховань.

2.3. Комунальне Підприємство також може здійснювати іншу діяльність, проведення якої не заборонено 
чинним законодавством України. Комунальне Підприємство може змінювати і доопрацьовувати напрями 
своєї діяльності, які є необхідними для розвитку діяльності, виходячи із стану ринку та власних 
фінансових можливостей. Здійснення тих видів діяльності, що потребують ліцензування або 
спеціального дозволу, проводиться після одержання у встановленому порядку відповідної ліцензії 
(дозволу) або погодження.

2.4. Комунальне Підприємство має право самостійно визначати конкретні напрямки своєї діяльності в 
залежності від кон'юнктури ринку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Комунальне Підприємство є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до чинного 
законодавства України.
3.2. Як юридична особа Комунальне Підприємство має майно, відокремлене від майна його 
членів або будь-якої третьої особи. Комунальне Підприємство має право набувати майнові 
немайнові права і нести зобов'язання.
3.3. Комунальне Підприємство не несе відповідальності за особисті зобов'язання його 
засновників, а засновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Комунального 
Підприємства.
3.4. Комунальне Підприємство має печатку із своєю назвою, самостійний баланс, рахунки в 
установах банків, знаки для товарів і послуг, бланки, штампи та інші, необхідні для здійснення 
своєї діяльності реквізити.
3.5. Комунальне Підприємство створюється на невизначений час.
3.6. В якості юридичної особи відповідно до чинного законодавства України Комунальне 
Підприємство має право:
3.6.1. укладати будь-які не заборонені чинним законодавством України договора;
3.6.2. в межах прямо не заборонених чинним законодавством України купувати, відчужувати, 
продавати, страхувати, здавати і брати в оренду та лізинг рухоме і нерухоме майно, включаючи 
права на оренду і на придбання ділянок землі;
3.6.3. набувати майнові та немайнові права і забезпечувати юридичний захист своїх прав та 
інтересів;
3.6.4. відкривати і містити банківські рахунки в Україні в (межах, дозволених чинним 
законодавством) і за кордоном в одиницях валюти України та іноземній валюті;
3.6.5. виступати в ролі позивача і відповідача в загальному суді, господарському суді та 
третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) і складати мирові угоди;



3.6.6. приймати участь в створенні та управлінні справами будь-якого іншого юридичної особи 
відповідно до чинного законодавства України; купувати повністю або частково будь-яке інші 
юридичні особи або її майно або об'єднуватися з будь-яким іншим юридичною особою;
3.6.7. продавати, покращувати, керувати, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати в 
заставу або розпоряджатися всім або будь-якою частиною, майна, активами та правами 
Комунального Підприємства;
3.6.8. самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка необхідна для досягнення 
статутних цілей Комунального Підприємства;
3.6.9. виконувати дії чи купувати будь-які інші права та обов'язки, які входять до повноважень 
юридичної особи, згідно з чинним законодавством У країни.будь-які інші
3.7. Комунальне Підприємство завжди проводить свою діяльність відповідно до положень цього 
Статуту та чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1 Засновником Комунального Підприємства можуть бути дієздатні громадяни, які досягли повноліття 
та/або мають право реалізовувати свої право особисто або через представника, органи місцевого 
самоврядування, органи державної влади.
Засновники Комунального Підприємства мають право:
4.4.1. брати участь в управлінні діяльністю Комунального Підприємства у порядку, встановленому 
законодавством України та цим статутом;
4.4.2. отримувати інформацію про діяльність Комунального Підприємства, в тому числі про його доходи 
та витрати, знайомитися з його статутом, документами бухгалтерської звітності та іншими документами 
в порядку, встановленому статутом Комунального Підприємства;
4.4.3. брати участь у розподілі прибутку, отриманого Комунальним Підприємством;
4.4.4. отримувати винагороду за працю у грошових одиницях і (або) натуральній формі, мати щоденний і 
щотижневий відпочинок, трудові та соціальні відпустки відповідно до законодавства про працю;
4.4.5. вийти зі складу засновників незалежно від згоди інших його членів у порядку, встановленому 
законодавством України та цим статутом.
4.5. засновники Комунального Підприємства відповідно до законодавства про соціальний захист і 
соціальне страхування мають право на соціальне страхування, пенсійне забезпечення і гарантії в разі 
професійного захворювання, трудового каліцтва, інвалідності і втрати роботи.
Засновники Комунального Підприємства можуть мати інші права, передбачені законодавчими актами та 
цим статутом.
4.6. Засновники Комунального Підприємства зобов'язані:
4.6.1. сформувати статутний (складений) капітал Комунального Підприємства в порядку та строки, 
передбачені законодавством і цим статутом;
4.6.2. брати особисту трудову участь у діяльності Комунального Підприємства, за винятком таких 
випадків: виходом на пенсію за віком або інвалідності довічно; переходом на роботу на виборну посаду, 
проходженням військової служби за призовом, навчанням на денній формі в установах освіти, що 
забезпечують отримання вищої, середньої спеціального та професійно-технічної освіти, на час роботи на 
виборній посаді, проходження військової служби за призовом, навчання за денною формою у таких 
установах освіти;
4.6.3. Не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю Комунального Підприємства;
4.6.4. Дотримуватись вимог статуту Комунального Підприємства і виконувати рішення його органів 
управління, відповідні законодавству і справжньому статуту.
Засновники Комунального Підприємства виконують й інші обов'язки, передбачені законодавчими 
актами та цим статутом.

4.7. Зміна складу Засновників Комунального Підприємства може здійснюватися з таких підстав: 
засновник Комунального Підприємства має право в будь-який час вийти зі складу засновників 
Комунального Підприємства, на підставі згоди інших засновників Комунального Підприємства за умови 
попереднього їх повідомлення, але не пізніше ніж за місяць до засідання сесії селищної ради, з



урахуванням особливостей такого виходу передбаченими даним статутом.

5.ПРАВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Комунальне Підприємство має право:

забезпечувати населення смт Лисянка із збирання та захоронення побутових відходів, облаштування 
благоустрою населеного пункту, прибирання, експлуатація об’єктів комунального призначення, 
благоустрою житлового та нежитлового фонду яке перебуває у власності громади, фізичних і юридичних 
осіб та контроль за їхнім використанням.

6. ОБОВ’ЯЗКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Добросовісно виконувати всі взяті на себе зобов’язання на підставі укладених цивільно-правових 
угод.

6.2. Нести відповідальність відповідно до вимог, встановленими законодавством України.

7. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ, ВКЛАДИ, ДОЛІ І ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ 
ЗАСНОВНИКІВ

7.1. Для забезпечення діяльності Комунального Підприємства створений статутний капітал в розмірі 
5000,00 грн. (п’ять тисяч гривнів 00 копійок) шляхом внесення засновниками грошових коштів в 
національній валюті України.

Частки в статутному (складеному) капіталі Комунального Підприємства розприділені 
наступним чином:

ПІП

(назва установи)

% у статутному капіталі % голосів

Лисянська селищна 
рада

1200,00 (одна тисяча двісті гривнів ) 100%

Трудовий колектив КП 
«Благострій» ^

3800,00 (три тисячі вісімсот гривнів) 0%

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Вищим органом управління Комунального підприємства є, рішення Лисянської селищної ради.

8.2.Трудовий колектив здійснює безпосереднє керівництво, та управління підприємством.

9. МАЙНО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

- 1. Майно Комунального Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, вартість яких 
відображається в балансі Комунального підприємства.

• мунальне Підприємство може мати у власності необхідні ресурси для транспортування вивезення, та



захоронення твердих побутових відходів, та обладнання для здійснення благоустрою населеного пункту, 
та обслуговування, об’єктів житлово-комунального господарства

9.2. Джерелом формування майна Комунального підприємства є:

- вклади до статутного (складеного) капіталу Комунального Підприємства;

- доходи, отримані від надання послуг фізичним та юридичним особам

- від інших видів господарської діяльності, не заборонених законодавством;

- інші джерела, не заборонені законодавством та цим статутом.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

10.1. Прибуток комунального підприємства розподіляється за підсумками фінансового року для 
здійснення Благоустрою, ремонту техніки, обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, 
тобто, для виконання підприємством робіт, відповідно до мети створення даного підприємства.

11. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до закону, та даного 
статуту.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВІ

12.1. Керівник Комунального Підприємства укладає трудові договори відповідно до законодавства про 
працю.
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12.2. При необхідності для виконання робіт, у Комунальне підприємство можуть залучатися за трудовим 
або іншим договором.

12.3. Керівник Комунального підприємства призначається рішенням Лисянської селищної ради.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Комунальне Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

13.2. Засновники Комунального Підприємства не відповідають за зобов'язаннями Комунального 
Підприємства, а Комунальне Підприємство не відповідає за зобов'язаннями засновників Комунального 
Підприємства за винятком випадків, передбачених законодавством.

13.3. Спори, пов'язані з діяльністю Комунального Підприємства, вирішуються у судовому порядку, або 
шляхом укладення мирових угод.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Припинення, ліквідація, реорганізація Комунального підприємства, можливе тільки на підставі 
Г _ЄН4я Лисянської селищної ради.



15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА

15.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються та затверджуються рішенням Лисянської селищної 
ради

16.ІНШІ ПИТАННЯ

16.1. Всі питання, врегулювання яких не передбачено цим статутом, регулюються рішенням Лисянської 
селищної ради, та чинним законодавством України

16.2. Цей Статут вступає в силу після його державної реєстрації і діє безстроково.
16.3. Визнання недійсної будьякої умови Статуту не впливає на чинність інших умов Статуту.
16.4. У випадку розбіжностей у тлумаченні умов Статуту спір може бути вирішений у судовому 
порядку.

17.

Селищний голова смт Лисянка.
Короленко О.Ф.


