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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Центр електронного самоврядування" (далі 
Підприємство) є об'єктом спільної власності територіальних громад області і 
створене відповідно до норм Господарського кодексу України, Законів України 
"Про місцеве самоврядування України", "Про власність".

1.2. Підприємство підпорядковане Херсонській обласній раді.
1.3. Найменування Підприємства:
• українською мовою - Комунальне підприємство "Центр електронного 

самоврядування
• скорочене - КП " Центр електронного самоврядування
® російською мовою - Коммунальное предприятие "Центр электронного 

самоуправления";
» скорочене - КП " Центр электронного самоуправления
• англійською мовою -  The municipal enterprise Electronic self-management

center . M tft іf  £(€■ ? JaJK.V’® ■W4f *»•-*
1.4. Ю ридична адреса Підприємства: Україна, Херсонська область, м. Гола 

Пристань, вул. 1-го травня, 26-а.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Відповідно до Закону України "Про Національну програму 
інформатизації", Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої 
влади" Підприємство створено з метою підтримки діяльності інформаційної 
системи електронного самоврядування області.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
в підтримка діяльності електронної системи колективного прийняття 

рішень під час проведення сесій обласної ради, засідань президії ради та 
керівництва;

• впровадження системи інформаційної підтримки поточної діяльності 
обласної ради, її виконавчого апарату та постійних комісій 
(електронний документообіг, моніторинг за сферами діяльності, 
підготовка персоналу тощо);

• розгортання мережі інформаційно-довідкових пунктів колективного 
доступу громадськості до інформаційних ресурсів ради з метою 
забезпечення прозорості діяльності ради та врахування думки 
громадськості в процесі підготовки та прийняття рішень;

« сприяння формуванню та виконанню програми економічного і 
соціального розвитку області, обласного й інших рівнів бюджетів на 
якісно новому рівні, що стане економічним поштовхом для активізації 
діяльності підприємств усіх форм власності;

« впровадження якісно нових методів прийняття рішень щодо управління 
усіма активами взагалі, і об'єктами комунального майна та



інфраструктури зокрема;
® залучення широких кіл громадськості до управління вирішенням 

соціально-економічних проблем.
2.3. Предметом діяльності Підприємства є:
® виробництво та реалізація комп'ютерних, обчислювальних комплексів 

(локальних обчислювальних та інших мереж), їх комплектуючих та 
витратних матеріалів;

о розробка, експертиза, переробка, супроводження програмно-технічних 
комплексів та програмних продуктів;

• надання послуг з навчання користування сервісними комп'ютерними 
програмами;

® робота з базами даних;
• ремонт комп'ютерної та побутової техніки, усіх видів електроприладів 

тощо;
• роздрібна та оптова торгівля побутовою та виробничою технікою;
« видавнича, науково-технічна діяльність;
• впровадження ноу-хау;
® надання побутових послуг юридичним та фізичним особам;
• організація ремонту та сервісного обслуговування комп'ютерної та 

побутової техніки;
• продаж, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування 

комп'ютерної та побутової техніки;
® розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні 

випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
® надання послуг Інтернет;
® організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок- 

продаж та аукціонів;
• надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) надання 

послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
• технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в 

межах промислової експлуатації;
• розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, 

дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту 
інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

• розробка, реєстрація, володіння, контроль, використання та придбання 
всіх видів прав інтелектуальної власності, включаючи без обмежень 
патенти, авторські права, знаки товарів та послуг;

® улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, 
вентиляційних, охолоджувальних систем та устатковання, систем 
кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії;

• установлення, технічне обслуговування та ремонт котлів центрального 
опалення промислового та побутового типів для опалення квартир, 
багатоквартирних житлових будинків, виробничих приміщень, 
дистанційного опалення;
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• установлення електроопалювального устаткування;
® установлення лічильників опалення;
® виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, вузлів та 

деталей до них; 
з виробництво та обслуговування парових котлів;
© торгівля промисловими товарами;
© монтаж, демонтаж виробничого та побутового обладнання;
© ремонт виробничого та побутового обладнання;
© загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни' 

реконструкції та відновлення);
© виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у 

будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
© проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих 

меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
® проведення землевпорядних та земле оцінних робіт;
© виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
© виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно- 

конструкторських робіт;
© юридична практика;
• діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
• консультації з питань комерційної діяльності та управління;
© фінансовий лізинг;
© оброблення даних;
© рекламна діяльність;
« надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;
• прийом та передача вантажів транспортним організаціям для 

перевозок;
© накопичення, сортування, комплектування вантажів;
© посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
© надання послуг вантажовласникам, перевізникам та експедиторам по 

здійсненню етапів контролю та митного оформлення транспортних 
засобів і вантажів;

« оформлення документів згідно з карантинними та санітарними 
вимогами;

• сервісне обслуговування річкового і морського транспорту/у тому числі 
бункерування паливом, водою та інші види послуг;

• надання представницьких, консигнаційних, агентських, маркетингових, 
інформаційно-довідкових, рекламних, консультаційних та 
посередницьких послуг для українських та іноземних юридичних та 
фізичних осіб;

© надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним 
транспортом;

• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним 
транспортом;
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© надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом;

© надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 
транспортом;

• виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля непродовольчими 
товарами, у тому числі канцелярськими товарами, товарами широкого 
вжитку, продукт тією виробничого призначення, сировиною, 
матеріалами, комплектуючими та запасними частинами;

® провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, 
торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної;

® впровадження нових методів управління та контролю в процесі 
підготовки виробництва та просування на ринках України товарів 
(робіт, послуг);

® провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг, 
реалізація періодичних видань, включаючи газети, журнали, книги, 
брошури, плакати, рекламну продукцію тощо;

® виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворої 
звітності та знаків поштової оплати;

© надання освітніх послуг професійно-технічними та вищими 
навчальними закладами;

® надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
© організація і робота станцій технічного обслуговування автомобілів;
® організація і робота автозаправних станцій, автостоянок;
© купівля-продаж автотранспорту, автозапчастин;
• доставка клієнту запасних частин власним та орендованим транспортом;
• транспортно - експедиційні послуги за замовленнями населення;
« створення та експлуатація власного автотранспортного господарства;
® проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів 

протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного 
стану об'єктів;

© проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, 
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної 
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного 
призначення на відповідність встановленим вимогам;

• надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, 
надання послуг з охорони громадян;

® професійна діяльність на ринку цінних паперів;
в придбання та реалізація нерухомого майна на території України та за її 

межами;
• інвестування власних та позичкових коштів в різноманітні галузі 

господарства, в тому числі через участь у інших господарських 
Підприємствах або створення дочірніх підприємств, та участь в 
договірних об'єднаннях підприємств;

® довірчі та інші операції з майном доручителя (вкладника);
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в організація та проведення фестивалів, концертів, ярмарків, 
колективних свят, в тому числі за межами України;

» фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація і
проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, 
діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, 
визнаних в Україні;

• планування, створення та розміщення реклами;
® представницька діяльність для суб'єктів підприємницької діяльності 

нерезидентів в України;
• аудиторська діяльність;
« страхова діяльність;
в пересилання грошових переказів;
« судово-експертна діяльність;
• заготівля, закупка у тому числі у населення та юридичних . осіб за 

готівку, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, 
лікувальних трав та рослин, морепродуктів, грибів та ягід;

® закупівля, (у громадян та юридичних осіб за готівку та безготівковий 
розрахунок), зберігання, перероблювання та реалізація 
сільськогосподарської продукції в тому числі, тваринництва, 
рослинництва, птахівництва, бджільництва, рибальства, звіроводних та 
мисливських промислів ( в тому числі, різних видів цінних пушних 
звірів, риб);

® вирощування зернових та технічних культур;
® виробництво, перероблювання, реалізація та збут продукції 

перероблювання м'ясо-молочної, сироварної, крохмально-паточної, 
круп'яної, пивоварної, винокурної, масложирової, макаронної, 
молочної, хлібохарчової промисловості, кондитерських виробів, 
безалкогольних напоїв, спеціального харчування, харчових 
концентратів, плодів, ягід, консервів;

• виробництво, заготівля, переробка, продаж, реалізація зерна та зерно 
продуктів;

• виготовлення продуктів тваринництва, птахівництва, рибної та 
переробної промисловості та іншої сільськогосподарської продукції;

• організація реалізації інвестиційних проектів у агропромисловій 
галузі;

® здійснення монтажу, пусконаладжувальних робіт та технічне 
обслуговування сантехнічного, електро- та газо технічного обладнання;

® зовнішньоекономічна діяльність;
• інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
2.4. Діяльність, котра за законодавством України підлягає ліцензуванню, 

проводиться Підприємством лише після одержання відповідного дозволу чи 
ліцензії.

2.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з 
чинним законодавством України.
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2.6. Підприємство має право використовувати кошти в конвертованій 
валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для 
зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, 
культурно-побутових умов та потреб працівників підприємства.

2.7. Підприємство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від 
своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується 
ним самостійно згідно з чинним законодавством. По одержаних Підприємством 
кредитах та інвестиціях держава відповідності не несе. Для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності Підприємство відкриває валютний рахунок в 
порядку, передбаченому законодавством України.

2.8. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань 
економічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними 
органами.

2.9. До видів зовнішньоекономічної діяльності, які виконуються 
Підприємством відносяться:

® експорт та імпорт товарів, науково-технічних досягнень, капіталу і 
робочої сили;

» одержання і надання послуг іноземними суб'єктами, у тому числі 
виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, 
маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, 
агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, туристичних 
і інших прямо і виключно не заборонених законодавством України;

® наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, учбова та 
інша кооперація з іноземними фірмами, навчання, підготовка і 
перепідготовка спеціалістів на комерційній основі;

• міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 
випадках, передбачених законами України;

® кредитні і розрахункові операції з іноземними суб'єктами
господарської діяльності, створення банківських, кредитних і 
страхових установ за межами України;

• спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами
господарської діяльності, включаючи створення спільних 
підприємств різних видів і форм, проведення
спільних господарчих операцій і спільне володіння майном,
як на території України, так ї за її межами;

• організація, здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 
аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших
заходів, які здійснюються на комерційній основі за участю суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, організації і здійснення оптової, 
консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за 
іноземну валюту в порядку і на умовах, передбачених
законодавством України;

• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на 
різних формах зустрічної торгівлі;
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® орендні (у тому числі лізингові) операції з іноземними партнерами;
» операції щодо придбання, продажу, обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку; 
в здійснювати і інші види зовнішньоекономічної діяльності, прямо і 

виключно, незаборонені законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 
особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до 
чинного законодавства України, рішень обласної ради, та цього Статуту.

3.3. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний 
та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, 
штамп і фірмовий бланк. Підприємство може мати товарний знак -логотип, що 
реєструється відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 
належного йому майна відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Підприємство має право входити до складу асоціацій, корпорацій, 
концернів та інших об'єднань підприємств на добровільних засадах відповідно до 
антимонопольного законодавства та інших нормативних актів України і за 
погодженням з обласною радою.

3.6. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях власника 
майна, а власник майна - по зобов'язаннях Підприємства.

3.7. Перевірку діяльності Підприємства можуть здійснювати органи, які 
уповноважені на це відповідно до чинного законодавства України, у межах 
наданих їм повноважень.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Права Підприємства.
4.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію 

та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних 
прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг і 
економічної ситуації,

4.1.2. Підприємство реалізує свої послуги, продукцію за цінами та 
тарифами, які встановлює самостійно, або на договірній основі, а у і випадках, 
передбачених законодавством України, за фіксованими цінами та тарифами.

4.1.3. Підприємство має право, за погодженням з обласною радою, 
створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом 
відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати Положення про 
них.

4.1.4. Підприємство має право у порядку, встановленому законодавством, 
від свого імені укладати угоди, здобувати майнові й особисті немайнові права,



нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
4.1.5. Підприємство має право самостійно визначати форми, розміри і види 

оплати праці відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Обов'язки Підприємства.
4.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності та формуванні 

виробничої програми Підприємство повинно враховувати замовлення власника, 
регіональні контракти та інші договірні зобов'язання.

4.2.2. Підприємство:
® забезпечує своєчасну сплату податків і інших обов'язкових платежів у 

бюджет відповідно до чинного законодавства України;
• здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних 

фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей і 
найбільш швидке введення в дію придбаного оснащення, несе 
відповідальність за незадовільне використання виробничих 
потужностей;

• здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному 
забезпеченню виробництва;

® придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій і 
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

® відповідно до регіональних контрактів і замовлень, укладених договорів, 
забезпечує надання послуг, виробництво і постачання продукції, 
товарів;

® створює належні умови для високопродуктивної роботи, забезпечує 
дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування;

® здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної 
плати працівників з метою посилення їхньої матеріальної 
зацікавленості, забезпечує ощадливе і раціональне використання фонду 
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

® виконує норми і вимоги по охороні навколишнього природного 
середовища, раціональному використанню і відтворенню природних 
ресурсів, забезпеченню екологічної безпеки;

© забезпечує удосконалення економічного механізму господарювання, 
керування виробництвом, підвищення зацікавленості трудового 
колективу в підвищенні ефективності праці та кінцевого результату 
виробничої діяльності;

® здійснює ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових 
ресурсів при реалізації господарської діяльності;

© веде облік і звітність згідно з чинним законодавством України;
© у встановленому порядку організує та забезпечує підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу.
Звіт про результати виробничої і фінансової діяльності Підприємства 

подається щорічно до обласної ради.



5.1. Майно Підприємства складається з основних фондів і оборотних 
коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається, в самостійному 
балансі Підприємства.

Статутний фонд Підприємства складає 5(п'ять) тис. грн.
5.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад 

області, і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 

користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до 
нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому 
Статуту.

5.3. Майно Підприємства формується за рахунок:
• грошових та матеріальних внесків засновника;
® доходів, отриманих від реалізації продукції і від інших видів фінансово- 

господарської діяльності;
в доходів від цінних паперів;
® кредитів банків та інших кредиторів;
о капітальних вкладень та дотацій з бюджетів;
в майна, придбаного у інших суб'єктів господарювання, юридичних і 

фізичних осіб в порядку, установленому чинним законодавством 
України;

в безкоштовних чи благодійних внесків підприємств, установ, організацій, 
громадян;

в інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 

майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 
законом.

5.5. Відчуження, передача під заставу, здача у оренду майна, що 
знаходиться в господарському віданні Підприємства, здійснюється в порядку, 
установленому чинним законодавством України за погодженням з обласною 
радою.

5.6. Списання з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація 
основних фондів Підприємства можуть проводитися лише в порядку, 
установленому чинним законодавством України, та за погодженням з обласною 
радою.

5.7. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових 
прав фізичними, юридичними особами, державними органами, відшкодовуються 
Підприємству за рішенням суду.

5.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими 
природнйми ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 
законодавства України.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
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6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює директор.
6.2. Директор Підприємства призначається і звільняється з посади сесією 

обласної ради.
6.3. З директором Підприємства укладається контракт, у якому 

визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови 
його матеріального забезпечення та інші умови.

6.4. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в 
рамках чинного законодавства України.

6.5. Директор Підприємства:
® несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства;
® діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх 

підприємствах, установах і організаціях; 
в розпоряджається засобами і майном відповідно до чинного 

законодавства України і цього Статуту;
® видає доручення та довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий, валютний та інш і рахунки;
® несе відповідальність за формування і виконання фінансових планів; 
в має право без попередньої згоди обласної ради вчиняти наступні 

правочини від імені Підприємства:
о купівлі-продажу (крім купівлі-продажу нерухомого майна та 

земельних ділянок); 
о ренти; 
о оренди; 
о підряду;
о виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт; 
о надання послуг; 
о перевезення;
о транспортного експедирування; 
о зберігання; 
о страхування; 
о доручення; 
о комісії;
о управління майном (крім нерухомого майна та земельних 

ділянок);
о позики (на суму, що не перевищує ЗО ООО грн.); 
о кредиту (на суму, що не перевищує ЗО ООО грн.); 
о банківського вкладу; 
о банківського рахунку;
о банківської гарантії (на суму, що не перевищує ЗО 000 грн.); 
о розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; 
о комерційної концесії;
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о спільної діяльності, співпраці; 
о завдатку;
о застави (крім іпотеки);
о інші правочини, крім визначених в 6.6. Статуту.

• затверджує посадові інструкції, видає накази, обов'язкові для всіх 
працівників Підприємства;

• встановлює ціни і тарифи на продукцію та послуги Підприємства;
® вирішує усі інші питань діяльності Підприємства, що не віднесені до 

компетенції обласної ради.
6.6. Директор не має права без попередньої згоди обласної ради укладати 

наступні угоди від імені Підприємства:
а купівлі-продажу нерухомого майна;
в купівлі-продажу земельних ділянок;
® управління щодо нерухомого майна та земельних ділянок;
® позики на суму, що перевищує ЗО ООО грн.;
® кредиту на суму, що перевищує ЗО ООО грн.;
® банківської гарантії на суму, що перевищує ЗО 000 грн.;
® іпотеки;
® факторингу.
6.7. За погодженням з обласною радою Директор має право вчиняти будь- 

які правочини, що не заборонені чинним законодавством.
6.8. Працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади 

директором Підприємства.
6.9. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, що беруть 

участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, а також 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з

Підприємством. Повноваження трудового колективу здійснює 
профспілковий комітет, що обирається ним строком на 2 роки.
6.10. У разі зміни директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії 
фінансово-господарської діяльності Підприємства.

7. ГОСПОДАРСЬКА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності 
Підприємства є прибуток.

7.2. Чистий прибуток Підприємства, що залишається після покриття 
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати 
відсотків по кредитах банків, сплати податків, передбачених законодавством 
України та інших платежів у бюджет, розподіляється наступним чином:

70% перераховується до бюджету Херсонської обласної ради; 30% 
залишається у повному розпорядженні Підприємства.

7.3. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, 
пов'язаних з його діяльністю:

• фонд розвитку виробництва,
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© фонд споживання,
© резервний фонд та інші фонди.
7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. Кошти фонду використовуються для розвитку 
матеріально-технічної бази Підприємства.

7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 
законодавством України. Джерелом коштів на оплату праці працівників 
Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської 
діяльності.

Директор Підприємства обирає форми і види оплати праці, встановлює 
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових 
окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених 
колективним договором.

Мінімальна заробітна плата працівників не може б у ти ' нижче 
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 25% фонду 
споживання і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням 
збитків та позапланових втрат.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 
(дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних 
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, 
юридичних і фізичних осіб та інші надходження, включаючи централізовані 
капітальні вкладення та кредити.

7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 
договорів.

7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з 
чинним законодавством України.

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 
чинним законодавством України.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, встановленому 
для його затвердження та реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 
ліквідації за рішенням обласної ради чи господарського суду відповідно до 
чинного законодавства України.

9.2. При реорганізації Підприємства усі його права й обов'язки переходять

із



до правонаступника.
9.3. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка 

утворюється обласною радою або іншим органом, визначеним законом. 
Повноваження з ліквідації Підприємства можуть бути делеговані органу 
управління Підприємством, що ліквідується.

9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 
повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив 
ліквідаційну комісію.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, що 
вивільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до 
законодавства України про працю.

9.6. Майно, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 
використовується обласною радою за її розсудом.
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Прошито і пронумеровано 
14 (Чотирнадцять) листів.



“ЗАРЕЄСТРОВАНО’

в і д ^ Ж Л  Ш  2 0 / Є р .

Затверджено рішенням XXXII 
Жрбії, к и І іл ЩОС'І'Р д̂ ) скликання
т Херсонської обласної ради 

і $ щ і г а д г о н р о к у  
ІЬ \  зміни ,-;яЖ невід’ємною

ч^ійною Л(|йшуту

ЗМІНИ ДО С Т А Т У Т У  
комунального підприємства

«Центр електронного самоврядування»

В розділі 5 Статуту «Майно підприємства» пункт 5.1 викласти у такій 
редакції:

« п. 5.1. Статутний фонд підприємства становить 500660,00 грн. 
(П’ятсот тисяч шістсот шістдесят гривень).»


