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І. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємствб спільної власності територіальних громад області 

Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради" (ділі- 
П ідприємство) створене відповідно до Законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні!', "Про підприємства в Україні", "Про власність", 
"Про підприємництво" за рішенням Херсонської обласної ради від
06 грудня 1996 року №26, що управляє від імені територіальних громад 
області, як власників майна на основі якого створене Підприємство.

1.2. Засновником Підприємства є Херсонська обласна рада, як 
представник територіальних громад області, які є його власниками.

13. Організаційно-правова форма —  комунальне підприємство спільної 
власності територіальних громад області.

1.4. Назва підприємства:
на українській мові

Повна —  Комунальне підприємство спільної власності 
територіальних громад області "Автотранспортне підприємство 
Херсонської обласної ради"

Скорочена - "АТП облради" 
на російській мові

Повна - Комунальное предприятие териториальных громад 
области "Автотранспортное предприятие Херсонского областного 
совета"
Скорочена - "АТП облсовета"

13. Юридична адреса:
Україна, м. Херсон, вул. Кременчуцька, -67

1.6. Підприємство має свою емблему, гербову печатку і штамп зі своїм
найменуванням, самостійний баланс, розрахунковий та інші розрахунки в 
установах банків.

II. Мета та предмет діяльності Підприємства
2 .1 .Підприємство створено з метою технічного обслуговування та ремонту 

техніки (майна) територіальних громад області.
2.2. Предметом діяльності Підприємства :

технічне обслуговування і ремонт техніки різноманітних напрямків; 
автотранспортні послуги: рихтування, фарбування, складання і 
монтаж як окремих вузлів, агрегатів автотранспорту, так і його 
повне складання;
купівлю транспортних засобів, їх гарантійне і технічне 

обслуговування, відчудження якого здійснюється за згодою з 
обласною радою;
відкриття та експлуатацію автостоянок і автозаправних станцій та 
пунктів;
комерційну діяльність по закупівлі та реалізації автотранспорту 
запчастин та інших товарів;
здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству.

III. Юридичний статус і права Підприємства. >
3.1. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і у відповідальності з чинним 

законодавством України та даного статуту.
3.3. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями власника, як і власник не



відповідає за зобов'язаними Підприємства.
IV Майно підприємства.

4.1. Майно Підприємства складається з основних фондів, які є власністю 
територіальних громад області, а також інших активів вартість яких 
відображається у самостійному балансі. Статутний фонд Підприємства 
становить майно, передане Херсонською обласною радою, як органу 
уповноваженого управляти, вартістю згідно балансу грн. *

4.2.Майно, що закріплене за Підприємством, є спільною власністю 
територіальних громад області і належить йому на праві повного 
господарського відання. Здійснюючи право повного господарського
відання Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним 
майном у порядку визначеному чинним законодавством. Підприємство має 
право розпоряджатися майном на свій розсуд, вчиняти будь-які дії, які не 
суперечать чинному законодавству та даному статуту крім основних фондів, 
розпорядження якими здійснюється з дозволу органу уповноваженого 
управляти цим майном.

4.3. Відчуження, а також списання з балансу незамартизованих основних 
фондів здійснюється з дозволу Херсонської обласної ради.

4.4. Джерелами формування підприємства є:
майно, передане йому засновником —  обласною радою, як представника 
територіальних громад області;
доходи одержані у результаті господарської діяльності; 
кредити банків та інших кредиторів; 
придбання майна інших підприємств, організацій; 
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 
підприємств, громадян;
інші джерела не заборонені законодавством України.

V. Господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства.
5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку, 
що залишається після сплати податків у бюджет Підприємство здійснює 
самостійно.

5.2. Умови та фонд оплати праці Підприємство визначає самостійно.
5.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі 
договорів.

5.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського 
обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

5.5. Контроль за ефективним використанням майна, що є у спільній власності 
територіальної громади області і закріпленого за Підприємством, здійснює 
орган уповноважений щодо управління цим майном.

5.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
життя і здоров'я працівників та їх сімей вирішується трудовим колективом 
за участю керівництва Підприємства.

5.7. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників 
додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.



VI. Порядок управління та самоуправління трудового колективу
6.1. Керівництво комунальний Підприємством здійснюється директором, який 

працює за контрактом, укладеним з органом уповноваженим управляти 
майном спільної власності територіальних громад області, і діє на 
підставі єдиноначальності, організує свою роботу і несе повну 
відповідальність за діяльність Підприємства, представляє його Інтереси в усіх 
установах, організаціях і на підприємствах, розпоряджається відповідно діючого 
законодавства та цього статуту майном і коштами Підприємства, укладає угоди, 
видає доручення, відкриває в банках розрахунки та інші рахунки. У межах своєї 
компетенції директор видає накази, приймає розпорядження відповідно до 
діючого законодавства, приймає та звільняє працівників, вживає заходи щодо 
заохочення їх і накладає стягнення на них, розподіляє обов'язки по виконанню 
покладених на Підприємство завдань.

6.2. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

6.3. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами. 
Представницьким органом трудового колективу є профспілковий комітет, 
що обирається зборами трудового колективу терміном на п ’ять років.

6.4. Між адміністрацією Підприємства і профспілковим комітетом, 
уповноваженим трудовим колективом укладається колективний договір, який 
регулює виробничо-трудові і економічні відносини трудового колективу з 
адміністрацією, а також питання охорони праці та соціального захисту.

VII. Припинення діяльності
7.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його ліквідації 

або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) за 
рішенням Х ерсонської обласної ради як представника власника майна 
спільної власності територіальних громад області. Підприємство 
ліквідується також у випадку визнання його банкрутом, а також у 
інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

7.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією 
призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.3. При реорганізації чи ліквідації підприємства звільненим працівникам 
гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до чинного трудового 
законодавства.

7.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дати 
внесення відповідного запису до Державного реєстру України.




