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Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЕРІГ” 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі -  Підприємство) є комунальним унітарним 
некомерційним підприємством з надання допомоги військовослужбовцям та членам їх 
сімей.

1.2. Підприємство засноване на базі майна, що знаходиться у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, засновником та власником 
якого є Херсонська обласна рада.

1.3. Підприємство належить до сфери управління Херсонської обласної ради (далі -  
Власник).

1.4. Найменування Підприємства:
- повне -  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“ОБЕРІГ” ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
- скорочене -  КНСП “ОБЕРІГ” ХОР.
1.5. Місцезнаходження Підприємства -  73000, м. Херсон, площа Свободи, 1.
1.6. Організаційно-правова форма -  комунальне підприємство.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2. Основною метою діяльності Підприємства є:

2.1.1. Надання допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей, сім'ям загиблих 
військовослужбовців в зоні проведення Антитерористичної операції;

2.1.2. Сприяння підвищенню ефективності здійснення благодійної діяльності 
юридичними та фізичними особами на території Херсонської області;

2.1.3. Сприяння обміну інформацією та налагодження партнерських стосунків і 
співпраці між благодійними структурами та волонтерськими організаціями;

2.1.4. Інформування громадськості про діяльність благодійних та волонтерських 
організацій;

2.1.5. Сприяння розробці та виконанню обласних програм, спрямованих на 
розвиток благодійництва в Україні;

2.1.6. Публічний збір благодійних пожертв на потреби військовослужбовців та 
членів їх сімей.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Безпосередня адресна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей 
шляхом надання їм безоплатної кваліфікованої юридичної, практичної та матеріальної 
допомоги;

2.2.2. Надання іншої допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей на 
безоплатній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, 
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання 
нормативними актами місцевих органів виконавчої влади.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального підприємства та наділене усіма правами юридичної особи з дати його
державної реєстрації.

3.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, указами Президента 
України, Постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішеннями 
Херсонської обласної ради, розпорядженнями голови Херсонської обласної ради, іншими
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нормативними актами центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями 
місцевих органів виконавчої влади та цим Статутом.

3.3.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, 
штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням.

3.4. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в його 
розпорядженні, крім основних фондів.

3.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника. Власник 
не відповідає за зобов’язання Підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

4. Майно Підприємства

4.1. Статутний капітал Підприємства становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень.
4.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.3. Майно Підприємства, що перебуває у спільній комунальній власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Херсонської області, закріплюється за ним на 
праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, 
Підприємство володіє та користується зазначеним майном.

4.4.Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві 
оперативного управління майном, що перебуває у комунальній власності і належить до 
основних фондів Підприємства згідно із законодавством та за погодженням Власника. 
Власник має право здійснювати контроль за використанням та збереженням майна, 
закріпленого за Підприємством. Згоду на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
майна Підприємства надає виключно Херсонська обласна рада.

4.5.Джерелами формування майна Підприємства є:
4.5.1. Майно, передане йому Власником, або уповноваженим ним органом;
4.5.2. Кошти, отримані від публічного збору благодійних пожертв, інші джерела не 

заборонені законодавством України.
4.5.3. Бюджетні асигнування.
4.5.4. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.6. Основні засоби що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Херсонської області, і знаходиться на балансі Підприємства, можуть надаватися третім 
особам в оренду виключно за рішенням Власника.

4.7. Передача земельних ділянок, які знаходяться в користуванні Підприємства, 
третім особам здійснюється виключно за погодженням з Власником.

4.8. Доходи (прибутки) отримані Підприємством, використовуються виключно для 
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених у цьому Статуті.

4.9. Підприємству заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 
частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

5. Права та обов’язки Підприємства

5.1.Підприємство має право самостійно:
5.1.1. визначати стратегію та основні напрямки своєї діяльності відповідно до 

обласних програм, плану фінансування та плану розвитку Підприємства;
5.1.2. організовувати свою діяльність щодо надання допомоги військовослужбовцям 

та членам їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету.
5.2. Підприємство зобов’язане:
5.2.1. забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до 

бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;
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5.2.2. забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених 
бюджетних коштів;
5.2.3. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони 
праці, техніки безпеки;

5.2.4. здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;
5.2.5. здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з 

метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і 
у загальних підсумках діяльності підприємства, забезпечувати економне і раціональне 
використання споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

5.2.6. виконувати рішення Власника або уповноваженого ним органу, а також 
враховувати їх при формуванні роботи, визначенні перспектив свого розвитку.

5.2.7. контроль за діяльністю підприємства здійснює Херсонська обласна рада та 
уповноважений нею орган.

6. Управління підприємством

6.1.Правовідносини між підприємством та Власником регулюються нормами 
чинного законодавства України.

6.2.Підприємство самостійно у межах нормативної чисельності, визначає структуру 
органів управління і витрати на їх утримання. Керівництво Підприємством здійснює 
директор, який призначається та звільняється з посади Херсонською обласною радою на 
умовах контракту.

6.3. Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність директора, 
умови його матеріального та соціального забезпечення, умови його звільнення з посади, 
конкретний строк найму, інші умови за погодженням сторін.

6.4.Директор діє на засадах єдиноначальності і наділяється правом:
• Самостійно вирішувати всі питання діяльності Підприємства за винятком віднесених 
до компетенції Власника.
• Без довіреності діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх 
вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах і організаціях.
• Розпоряджатися коштами Підприємства, затверджувати в межах нормативної 
чисельності штатний розклад Підприємства, у т.ч. і апарату управління. Видавати накази 
та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Підприємства.
• Затверджувати всі документи, що регламентують внутрішній розпорядок та 
господарську діяльність Підприємства.

6.5.У разі тимчасової відсутності директора підприємства, його обов’язки виконує 
інший член трудового колективу або особа призначена рішенням Власника чи 
розпорядженням голови Херсонської обласної ради.

6.6.Власник має право притягати до дисциплінарної відповідальності директора, в 
тому числі шляхом оголошення догани розпорядженням голови Херсонської 
обласної ради.

6.7.Директор підзвітний Власнику та уповноваженому органу з усіх питань 
статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської 
діяльності Підприємства, несе перед ними відповідальність за забезпечення 
діяльності Підприємства відповідно до покладених на нього завдань і функцій 
згідно чинного законодавства України.

6.8.На вимогу Власника або уповноваженого органу управління Підприємство у 
встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї 
діяльності.

7. Трудовий колектив

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору ( контракту, угоди), а
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також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. 
Прийом і звільнення працівників відноситься до компетенції директора Підприємства.

7.2. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, або інший 
уповноважений трудовим колективом орган.

7.3. Трудовий колектив, або уповноважений ним орган:
• вирішує питання соціального розвитку трудового колективу;
• розглядає проект і підписує колективний договір.

7.4. Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема, питання робочого часу 
та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими 
договорами, колективним договором, внутрішніми актами П ідприємства та 
законодавством України про працю в межах відповідним чином затверджених кошторисів 
(фінансового плану).

7.5. Підприємство може на договірних засадах залучати до своєї роботи 
спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи в 
межах відповідним чином затверджених кошторисів (фінансового плану).

8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у 
випадках, передбачених законодавством України - за рішенням суду. У разі реорганізації 
відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків Підприємства до його 
правонаступника.

8.2. При реорганізації і ліквідації Підприємства, звільненим працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства 
України.

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Херсонською обласною радою або судом. За їх рішенням ліквідація може 
проводитись самим Підприємством.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по 
управлінню справами Підприємства, а повноваження директора припиняються.

8.5. У разі визнання Підприємства банкрутом порядок створення та роботи 
ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації встановлюються згідно з чинним 
законодавством України.

8.6. У разі припинення юридичної особи у результаті її' ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення активи Підприємства зараховуються до доходу бюджету 
або можуть буди переданими одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду.

8.7. Підприємство є ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його 
припинення.

9. Прикінцеві положення

9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, 
сукупність загальних прав та обов’язків Підприємства протягом усього періоду його 
функціонування.

9.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує 
дійсності інших положень.

9.3. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється Херсонською обласною
радою.

9.4. Всі питання не врегульовані цим Статутом, підлягають вирішенню відповідно 
до чинного законодавства України.
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