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І.Загальні положення
1.1.Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №4 (далі
Підприємство) є Підприємством, заснованим на комунальній власності
територіальної громади м.Чернівці (надалі Власник).
1.2.Підприємство діє на підставі цього Статуту. Внесення змін і доповнень
здійснюється за згодою власника або уповноваженого органу.
1.3.Підприємство є юридичною особою. Має самостійний баланс,
розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням та іншими
реквізитами має право укладати угоди, бути позивачем і відповідачем у
судах.
1.4. Комунальне житлове ремонтно - експлуатаційне підприємство № 4
підзвітне та підконтрольне департаменту житлово - комунального
господарства Чернівецької міської ради.
1.5. Діяльність Підприємства здійснюються відповідно до Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", «Про
охорону праці» «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Цивільного
кодексу України, Господарського кодексу України, Житлового кодекс}
України та інших нормативних актів, а також на підставі цього Статуту.
1.6.Місце знаходження підприємства: 58018 м.Чернівці, вул. Полетаєва,10
Повна назва підприємства: комунальне житлове ремонтно - експлуатаційне
підприємство № 4, скорочена назва підприємства КЖРЕП - 4

2.Мета й завдання підприємства
Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб громадського
суспільства у житлово-комунальних та інших послугах з метою одержання
прибутку.
Предметом діяльності підприємства є:
2.1.Виконання функцій Управителя багатоквартирних будинків, які за
договором із співвласниками багатоквартирних будинків забезпечує належне
утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і
прибудинкової території та належні умови проживання громадян і
задоволення господарсько-побутових потреб.
2.2.Виконання в повному обсязі необхідних робіт з утримання житлових
будинків, а також внутрішніх мереж водопостачання та каналізації, елементів

з

'-го у ст р о ю дворів і територій загального користування в цих будинках, що

---ого балансі або обслуговуванні.
^.Виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення юридичних та
...их осіб, в тому числі мурування, ремонт і очищення опалювальних
; "Г1®' Печеи та Димоходів, перевірка їх протипожежного стану.
- 4 . забезпечення громадян, що проживають в житлових будинках, які
^ ■.тяться на утриманні або обслуговуванні, документальними матеріалами
- = ■' -<миРозрахунковими
книжками,
копіями
документів,
■ •^.еристикам и , актами, кошторисами, договорами на обслуговування та’
: ' ' Л : ° ВЄЛЄННЯ капітального та поточного ремонту житла
ьно-культурного призначення.

і об’єктів

^.Утримання та експлуатація житлового фонду згідно з Наказом
- ^-зног° комітету з питань житлово-комунального господарства. «Про
Г " ”
ПРавил утримання житлових будинків та прибудинкових
^ ,,рІИ" В1д 7 05-2005р. №76 та рішень Чернівецької міської ради
- • лшснення
нарахувань
і контроль
за
своєчасним
внесенням
• ^р.нронаимачамн плати за квартиру, комунальні послуги і експлуатаційні

з.--..рати та інше.

2.8.Веления обліку житлової площі і приміщень, що орендуються, контроль
.- дотриманням квартиронаймачами та власниками квартир і будинків, а
<|' л0ж орендарями договорів найму, утримання і оренди.
-^.Складання калькуляцій на основі нормативних документів.
^«.Виконання спеціальних робіт у проектуванні та будівництві в тому
-•іи.1. Проектні роботи;
-•Ю.2. Складання протоколів.
-•11.з_.,.^нення санітарного прибирання та благоустрою закріпленої
... — ..О: території ДО будинків, які є на балансі і в обслуговуванні
- ,- ,;-- '.:ства. а також прибирання, благоустрою території, яка закріплена в
■=- -

. .значених виконкомами районної, міської рад, на підставі заключних
г:в.

:-і:.у г -н ,з а ц ія проведення заходів, щодо санітарної очистки закріпленої
.
місячників по благоустрою, святкового оформлення житлових
■' • 1 прилеглої території.
: І-'. .- триманім дворових зливових та дренажних мереж до квартиральних чи
- - Л магістральних мереж: надання додаткових платних послуг

ичним і фізичним особам по санітапн™лл, ™ л
^•_гнтг> т г т
•
рному прибиранню, очищенню
-ннюТПВ та інших габаритних предметів.
чищенню,
4.1
Організація робіт по знесенню аварійних дерев.
5.г л

_ . : : Г ЛЬ За СПравнютю контрольно-вимірювальних приладів систем
—
ОГО постачання і облік в и ^ а Г
ЗОЛИ, газу і ^ ! к ^ о е н е р г іГ 'В ' ЄК° Н0М“ ‘ Рац,онального використання

г.:,

- доведення ремонтних робіт систем опалення
водопостачання та водовідведення, та інше

опа« ь „ и х

■^оезпечення безпечних умов праці робітників підприємства та умо„

г - і » £ 1 " . “рг"

”

*“ “ ■ ”

■»—

і & .„™

г.онтроль за станом інвентарних номерних знаків, аншлагів і вжиття
7-й, вдновлення у випадку зносу чи псування.
-чи ю
™

В РОбОТ1 РОбОЧИХ ‘ держ ених

приймальних комісій по

в

„ Г Г таЩЮ 3бУД0ВаНИХ’
“ вм о н то ван и х °
аних будинків, комісій по прийому відомчого житла ло
риторшльної громади м.Чернівців

аоезпечення комплектності і збереження технічної документації „а
=■ Ої линки (паспортів, поповерхових планів, облікової документації
-

—

----.. рахунками наймачів та внесення змін.
■нснення роздрібної, дрібнооптової, комісійної і виїзної топгівлі
-- народного споживання, продукцією власного виготовлення
технічного призначення.
’
.;:снення посередницьких, комерційних, торговельно-закупівельних
^лн ан н я та експлуатація автостоянок для транспортних засобів на
за підприємством території.
-е"мбачено чинТ Є Д03В0ЛИ (ліцензії) на »кремі види діяльності,
- доачено чинним законодавством.

:
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2.2 ь.П:лприємство може створювати філії та представництва за згодою
~-~н:зецької міської ради.
•^ністрація веде згідно зі встановленим графіком прийом громадян.
К а в н и к підприємства круглою печаткою завіряє особисті підписи громадян
документів, довідки, характеристики, доручення, заяви та інші
-менти), які не суперечать чинному законодавству України і не пов’язане
з міпном держави, юридичної та фізичної особи.
2.28.Організовує обхід одиноких людей похилого віку, ветеранів Великої
Вітчизняної війни та прирівняних до них категорій населення, проводить
оос ^еження чинних законодавчих актів.
2.29.Виконання рішень виконавчих
самоврядування, на території громади.

органів

влади

та

місцевого

З.Майно, засоби підприємства

3.1.Майно підприємства складається з основних фондів та обігових коштів, а
також інших цінностей, вартість яких відображається у балансі.
3.2.Майно, закріплене за підприємством, є власністю територіальної громади
м.Чернівщв і належить йому на правах господарського відання.
Підприємство користується з дозволу Власника зазначеним майном.
3.3.Майно підприємства не може бути відчуженим без згоди Власника в
осооі Чернівецької міської ради.
З.-Шідприємство має право з дозволу Власника або уповноваженого ним
органу:
3.4.1.Закуповувати або орендувати основні фонди: будівлі, споруди,
транспортні засоби (машини, механізми) та інші основні фонди в державних,5
кооперативних, громадських, колективних, приватних підприємствах’
установах, організаціях і окремих громадян;
3.4.2.Списувати з балансу будівлі, споруди, транспортні засоби та інші
основні засоби з дозволу Власника.
3.5.Підприємство є госпрозрахунковим.
3.6.Джерелом формування доходів підприємства є:
3.6.1. Квартирна плата;
3.6.2. Плата за експлуатаційні витрати;
3.6.3.Відшкодування
витрат
по
утриманню
та
експлуатації
знутрішньобудинкових електромереж та електроприладів;
3.6.4.Відшкодування витрат по утриманню двірників, що прибирають
-готуари та прилоткову частину доріг;

6

-

- 13:л наданння додаткових послуг населенню;
.З.лшкодування бюджетом наданих пільгових послуг населенню у
~ад?:ах передбачених чинним законодавством;
З.о.о.Відшкодування з бюджету субсидій за надані комунальні послуги
- -:г.:ен ню :

-'.ь. --ші джерела надходження доходів не заборонені законами України в
: : ' г числі рішеннями Чернівецької міської ради.
• -^••я забезпечення господарської діяльності підприємства створюється
-.-..--н іш фонд, що складає 54916грн. Структура статутного фонду
-

_

7Ь СЯ .

^.Підприємство є платником податків згідно з чинним законодавством
> країни в тому числі рішеннями Чернівецької міської ради.
4.Управління підприємством
4. 1Л правління Підприємством здійснюється відповідно до

Статуту на
основі поєднання прав Власника щодо надання дозволу на розпорядження
майном, прав підприємства, господарського відання та раціонального
використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
Підприємство самостійно визначає організаційну, функціональну
.
кт\ру та встановлює штати і в місячний термін погоджує їх із Власником
-оо } повноваженим ним органом. Власник здійснює своє право управління
-ілприємством через уповноважений орган.
4.2. Керівник Підприємства призначається міським головою за результатами

з.лкритого конкурсу, його діяльність і умови праці регламентуються
трудовим контрактом.
4.3. Керівник здійснює поточне керівництво Підприємством, організовує

й:.-о виробничо - господарську, соціально - побутову та іншу діяльність,
убезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством
> країни, рішеннями органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
4.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує всі питання, пов’язані з
діяльністю Підприємства, за винятком питань, віднесених до компетенції
загальних зборів трудового колективу. Керівник без доручення діє від імені
.^лриєм ства, репрезентує його в усіх установах, підприємствах,
. -лізаціях, розпоряджається майном Підприємства, укладає угоди, в тому
і трудові, видає довіреності, відкриває рахунки, кредити в банках,
•■-'Рустується правом розпоряджатися коштами відповідно до фінансового

7

..-дну. затверджує штатний розклад,
для всіх працівників Підприємства.

видає накази і дає вказівки обов’язкові

5. Повноваження трудового колективу.

5.1 Трудовий колектив Підприємства складають громадяни, які приймають
участь у його діяльності на підставі трудового договору. Повноваження
родового колективу здійснюється загальними зборами працівників.
Ло роботи на Підприємстві можуть залучатись громадяни по договору,
контракту, контракту, трудових угодах, на умовах підряду та за
сумісництвом.
?.2.Член трудового колективу Підприємства має право вносити пропозиції
начальнику або вносити на розгляд загальних зборів працівників питання
діяльності Підприємства, надавати інформацію для виконання службових
ооов’язків, користуватися пільговимй послугами на Підприємстві (за їх
наявності).
5.3.Загальні збори трудового колективу Підприємства:
5.3.1. Розглядають та затверджують колективний договір;
г.3.2.Розглядають разом з власником (уповноваженим органом) Статут
Підприємства, зміни і доповнення до нього;
5.3.3. Вирішують інші питання, віднесені до
колективу згідно з чинним законодавством.

компетенції трудового

5.4.3агальні збори трудового колективу Підприємства є легітимні, якщо в них
оере участь не менше 2/3 загальної кількості працівників, які працюють за
основним місцем роботи. Рішення приймається більшістю голосів.
6. Виробничо-господарська діяльність
6.1.Підприємство здійснює господарську та іншу діяльність,
суперечить чинному законодавству і цьому Статуту.

що не

Підприємство самостійно розробляє і затверджує плани виробничо. осподарської діяльності, відповідно до взятих зобов’язань за договорами і
доводить їх у встановлені терміни до відповідних організацій і при потребі
. огоджує з уповноваженим органом власника.
6.2.0сновним загальним показником господарської діяльності підприємства є
прибуток.
Одержаний
послідовності:

прибуток

підприємства

використовується

в

такій

6.2.1 .Відрахування податків та ЄСВ у бюджети відповідно до чинного
законодавства України;
6.2.2. Оплата відсотків за користування кредитами банків, при одержанні
таких;
6.2.3. З решти прибутку створюється єдиний фонд Підприємства в тому
числі амортизаційний.
Залишки невикористаних коштів переходять на наступний рік.
6.3. Підприємство самостійно визначає форми, системи, і розмір оплати
праці. а також інші види доходів працівників, згідно з галузевою угодою і
нормативними документами.
6.4.Мінімальний розмір оплати праці найманих робітників не може бути
меншим від мінімальної зарплати, що встановлюється законодавчими актами
України.
Підприємство може використовувати тарифні ставки і шкалу
співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як
орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії і кваліфікації
працівників, складності та умов виконаних ними робіт.
б.б.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя
: здоров'я, гарантій обов’язкового медичного страхування членів колективу
вирішується трудовим колективом Підприємства відповідно до колективного
поговору.
6.".Підприємство гарантує безпечні та нешкідливі умови праці і несе
відповідальність за збитки, заподіяні здоров’ю працівників.
6.8.Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівнйків
попдткову відпустку, скорочений робочий день, та інші пільги, за
п ; гопженням трудового колективу та уповноваженим органом власника.
7.Облік, звітність і контроль за діяльністю підприємства

".1 Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
:в:-:ї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського
: "піку та статистичної звітності визначається чинним законодавством
У :-т іїн и .

Відомості непередбачені державною статистичною звітністю можуть
ти надані Підприємством на договірній основі.
".2. Посадові особи Підприємства за недостовірну інформацію, що
ггься в державній звітності, несуть дисциплінарну, матеріальну та
-темих випадках кримінальну відповідальність.
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7.3. Підприємство опрацьовує за згодою персональні дані, дані контрагентів,
працівників підприємства та клієнтів - споживачів житлово - комунальних
послуг.
8.Реорганізація і ліквідація підприємства.
8.1.Реорганізація або ліквідація підприємства здійснюється за рішенням
Власника, суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
8.2.При реорганізації або ліквідації Підприємства звільненим працівникам
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового
законодавства України.
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником, або уповноваженим ним органом, та судом у інших
випадках, передбачених законодавством.
8.4.Власник або суд, які прийняли рішення про ліквідацію Підприємства,
встановлюють порядок і термін ліквідації, яке оприлюднюється на
офіційному веб - сайті Чернівецької міської ради.
Термін для заяв і претензій кредиторів не може бути менше 2-х місяців
з дня оголошення про ліквідацію.
8.5.Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів
трудового колективу, використовується за вказівкою Власника.
В разі реорганізації підприємства, його права і обов’язки переходять до
правонаступника.
8.6.Інші питання ліквідації і рре^г^із^ції Підприємства регулюються
нормами чинного законодавств
Чернівецький міський голову
«ПОГОДЖЕНО»
Директор департаменту
Житлово-комунального господарства
Кушнірик Я.Д.

«ПОГОДЖЕНО»
В.о. директора департаменту економіки

О. Каспрук
«ПОГОДЖЕНО”
Начальник юридичного
управління міської ради
Шиба О.М.

«ПОГОДЖЕНО»
Начальник КЖРЕП - 4
Годжаєв Т.ІІІ.

Додаток
до статуту комунального житлового
ремонтно-експлуатаційного
підприємства № 4

Структура
статутн ого ф он ду комунального житлового ремонтно-експлуатацшного
підприємства №4
(станом н а 01.07.2017 року)
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