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СТАТТЯ 1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне
шляхово-експлуатаційне управління» є комунальним унітарним підприємством, надалі
Підприємство, діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
чинного законодавства України, засноване на базі відокремленої частини комунальної
власності територіальної громади м. Біла Церква і підпорядковане Білоцерківській міській
раді, яка є його засновником, надалі - Орган управління майном.
Згідно рішення Київської обласної ради від 27.09.2012 року № 461-23-VІ «Про передачу
комунального підприємства Київської обласної ради «Білоцерківсвітло» із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області до комунальної власності
територіальної громади міста Біла Церква» та рішення Білоцерківської міської ради від 22
грудня 2016 року № 387-22 VII «Про перейменування комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Білоцерківсвітло» та затвердження Статуту в новій редакції»
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляховоексплуатаційне управління» є правонаступником комунального підприємства Київської
обласної ради «Білоцерківсвітло» та комунального підприємства Білоцерківської міської
ради «Білоцерківсвітло» усіх прав, обов’язків та зобов’язань.
Підприємство організаційно підпорядковане департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради.
1.2. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом (Надалі – Статут),
нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та чинним законодавством
України.
1.3.
Форма власності Підприємства – комунальна.
СТАТТЯ 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства
2.1. Найменування Підприємства:
Повне – комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляховоексплуатаційне управління»;
Скорочене – КП БМР «МШЕУ»
2.2. Місцезнаходження Підприємства:
вул. Мережна, 44а, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
СТАТТЯ 3. Мета і предмет діяльності
3.1. Підприємство створене з метою:
задоволення суспільних потреб міста шляхом виконання комплексу робіт з утримання та
ремонту автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд і об’єктів на них,
систематичного поточного та капітального ремонту, модернізації, реконструкції, утримання
і обслуговування вуличного освітлення міста Біла Церква, архітектурно-декоративного
освітлення пам'ятників історії та культури, систем відеонагляду та сигналізації, здійснення
виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання, капітальний та поточний
ремонт міських шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних та надземних пішохідних
переходів, світлофорних об’єктів, вуличної закритої зливної каналізації.
3.2.2. Виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання, капітального і поточного
ремонтів мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків, скверів та міжквартальних
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проїздів, електромереж,
культури.

архітектурно-декоративного освітлення пам'ятників історії та

3.2.3 Виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання, капітального і поточного
ремонтів систем відеонагляду та сигналізації.
3.2.4. Будівництво та реконструкція міських шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних та
надземних пішохідних переходів, світлофорних об’єктів,
вуличної закритої зливної
каналізації.
3.2.5. Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків,
скверів
та міжквартальних проїздів,
електромереж,
архітектурно-декоративного
освітлення пам'ятників історії та культури.
3.2.6. Будівництво та реконструкція систем відеонагляду та сигналізації.
3.2.7. Виробництво асфальтобетону, залізобетонних виробів
для потреб шляхового
господарства міста.
3.2.8. Забезпечення виконання комплексу робіт із захисту територій міста від зсувів,
збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях.
3.2.9. Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
3.2.10. Організація сервісного обслуговування техніки на базі потужностей підприємства.
Експлуатація, ремонт та технічне обслуговування
в повному обсязі всіх видів
автотранспортних засобів та на їх базі спецмеханізмів (гідропідйомників, кранів, ямобурів,
екскаваторів і ін.).
3.2.11. Надання платних послуг населенню з монтажу і ремонту освітлення. Надання платних
послуг підприємствам, організаціям, комерційним структурам, фізичним особам по монтажу
і ремонту освітлення, монтажу, демонтажу і ремонту електродвигунів, пускової
апаратури,силових кабелів, щитів, пультів.
3.2.12. Надання платних транспортних послуг автовишками.
3.2.13. Заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів.
3.2.14. Виробництво та збут електро- і світлотехнічного обладнання і виробів, електронних
пристроїв і різних приладів.
3.2.15. Виробництво та збут засобів охоронної сигналізації, ілюмінаційних і рекламних
щитів, табло, а також їх монтаж і технічне обслуговування.
3.2.16. Організація власної торгової мережі, відкриття фірмових магазинів та окремих
торгових секцій, ринкова торгівля.
3.2.17. Монтаж та наладка усіх видів обладнання.
3.2.18. Проведення робіт з електричних вимірювань і випробувань.
3.2.19. Освітлюючі художньо - оформлюючі роботи та послуги.
3.2.20. Інженерно-вишукувальні і проектні роботи, кошторисно-тарифні розрахунки.
3.3.Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються
Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
3.4. Підприємство може здійснювати також іншу, не заборонену законодавством
України діяльність, спрямовану на досягнення мети,зазначеної в Статуті.
СТАТТЯ 4. Юридичний статус Підприємства
4.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня
його державної реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного
законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.
4.3. Підприємство має право створювати дочірні підприємства, брати участь в
асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях на добровільних засадах, якщо це
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не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам
України і лише за згодою Органу управління майном.
4.4. Створення будь-яких спільних підприємств, товариств за участю Підприємства
здійснюється за згодою Органу управління майном.
4.5. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного
законодавства України.
4.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним
законодавством України. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язання дочірніх
підприємств, Держави та Засновника.
4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції та
третейському суді.
СТАТТЯ 5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади
м. Біла Церква і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Органом
управління майном є Засновник – Білоцерківська міська рада. Будь-які дії щодо майна
Підприємства (відчуження, передача в оренду, списання і т. інше), в тому числі укладання
будь-яких правочинів щодо майна Підприємства (інвестиційний договір, іпотечний договір,
договір застави і т. інше), на підставі яких виникають права та обов’язки, Підприємство
здійснює відповідно до рішень засновника.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. майно, передане йому Органом управління майном;
5.3.2.доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансовогосподарської діяльності;
5.3.3.безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
5.3.4. придбання майна іншого підприємства, організації;
5.3.5. інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
5.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за
Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що
встановлений чинним законодавством України.
5.5. Підприємство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами
відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
СТАТТЯ 6. Статутний капітал Підприємства
6.1.Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний
капітал у розмірі 5288680,96 (п`ять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят
гривень 96 коп.)
6.2. До статутного капіталу Підприємства за рішенням Засновника можуть
передаватися будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери,
право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти
інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
6.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням
Засновника.
СТАТТЯ 7. Права та обов’язки Підприємства
7.1. Права Підприємства:
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7.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та
пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
7.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами,
що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених
законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
7.1.3. Підприємство має право за погодженням
із засновником створювати філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття
розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.
7.2.Обов’язки Підприємства:
7.2.1. Забезпечує сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством
України.
7.2.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів,
забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного
обладнання.
7.2.3. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва.
7.2.4. Здійснює закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.
7.2.5. Забезпечує виробництво та поставку продукції товарів.
7.2.6. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального
страхування.
7.2.7. Здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою
посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці так і в загальних
підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
7.2.8. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки.
7.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну
звітність згідно з чинним законодавством України.
7.4. Керівник Підприємства та
головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної
звітності.
7.5. Підприємство має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться
в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у
сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, адміністративно
-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних,
фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших
відповідно до чинного законодавства України.
СТАТТЯ 8. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
8.1. Управління Підприємством здійснює його керівник (директор).
8.2. Призначення директора здійснюється міським головою шляхом укладання з ним
контракту. В контракті визначаються права, обов’язки та відповідальність керівника перед
Засновником та трудовим колективом, умови матеріального забезпечення керівника, та
звільнення з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством, строк дії
контракту.
Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати.
8.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за
винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном та інших
органів управління даного Підприємства.
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Директор підприємства:
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси і усіх
установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та
цього Статуту;
- укладає договори та контракти з працівниками Підприємства відповідно до
чинного законодавства;
- самостійно визначає системи та розміри оплати праці працівників. При
встановленні розміру оплати праці вона не може бути нижчою від мінімальної
заробітної плати, встановленої законодавством. Повноваження трудового
колективу Підприємства реалізується загальними зборами;
- вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України;
- приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;
- видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
8.4. Заступник керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату
і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень, дільниць, ферм та інших
аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри і майстри призначаються на
посаду і звільняються з посади керівником Підприємства.
8.5. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства,
виробляються і приймаються його органами за участю трудового колективу та
уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини
трудового колективу з адміністрацією підприємства.
8.6. Право укладання колективного договору від імені власника надається керівнику
Підприємства, а від імені трудового колективу-уповноваженому ним органу.
СТАТТЯ 9. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності Підприємства є прибуток (доход).
9.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків,
внесків, передбаченим чинним законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його
розпорядженні.
9.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних
зі своєю діяльністю:
Фонд розвитку виробництва;
Фонд споживання;
Резервний фонд;
Інші фонди.
9.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого
прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти Фонду
використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат
Фонду визначаються кошторисом.
9.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним
законодавством України.
Джерело коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу,
одержаного в результаті його господарської діяльності.
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Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого чинним
законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства
визначаються контрактом.
9.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 10 відсотків за рахунок прибутку
(доходу) і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та
позапланових витрат.
9.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами
в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.
9.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним
законодавством України.
9.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та
здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх
сімей вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не
передбачене чинним законодавством України.
9.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
СТАТТЯ 10. Ліквідація і реорганізація Підприємства
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення)
Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно з чинним законодавством України.
10.2. Підприємство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до
єдиного державного реєстру.
СТАТТЯ 11. Зміни до Статуту
11.1. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Засновника шляхом
викладення їх в новій редакції.
Білоцерківська міська рада, що є Юридичною особою за законодавством України,
місцезнаходження: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 15,
зареєстрована 04.02.2002 року, номер запису про включення до ЄДР 1 353 120 000 0000
001632, код ЄДРПОУ 26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, що
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Міський голова ______________________ Г. Дикий

