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І. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство "Регіональний центр з ліцензування 
будівельної діяльності" (надалі Підприємство) створене відповідно до 
Законів України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
підприємства в Україні", "Про власність", "Про підприємство ", "Про 
захист економічної конкуренції", Постанови Кабінету Міністрів України 
від 05 грудня 2007 року № 1396: "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності".
1.2. Комунальне підприємство "Регіональний центр з ліцензування 
будівельної діяльності", відповідно до рішення Херсонської обласної ради 
від ЗО липня 1997 року № 181, є комунальним підприємством, заснованим на 
спільній власності територіальних громад області.
1.3. Організаційно-правова форма - комунальне підприємство спільної 
власності територіальних громад області.
1.4. Назва підприємства:
Українською мовою
- Повна -  Комунальне підприємство "Регіональний центр з ліцензування 
будівельної діяльності".
- Скорочена -  КП "Регіональний центр з ліцензування будівельної 
діяльності".
Російською мовою
- Повна -  Коммунальное предприятие "Региональный центр по 
лицензированию строительной деятельности".
- Скорочена -  КП "Региональный центр по лицензированию 
строительной деятельности".
1.5. Місцезнаходження:
- Україна, м. Херсон, пр. Ушакова, 47
1.6. Підприємство має свою печатку, штамп та бланки зі своїм 
найменуванням, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в 
установах банків та є правонаступником комунального підприємства спільної 
власності територіальних громад області "Регіональний центр з 
ліцензування будівельної діяльності".

По Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом 
проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності 
щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із 
створенням об'єктів архітектури на умовах, встановлених законодавством 
України та цим статутом. .
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, 2.2. Предметом діяльності підприємства є :
- проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності 
щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану 
із створенням об'єктів архітектури ;
- 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 відповідності 
з чинним законодавством України та даного статуту.
3.3. З питань своєї діяльності, прав і обов'язків, порядку їх здійснення та 
виконання, які не відображені в цьому статуті Підприємство керується
Законами України: "Про підприємства в Україні", "Про власність", "Про
підприємство", Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 
2007 року № 1396: "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності".
3.4. Підприємство має право у встановленому законом порядку:
- з дозволу власника або уповноваженого ним органу приймати участь в 
об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами філії,
представництва, дочірні підприємства;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту його державної 
реєстрації як учасника зовнішньоекономічної діяльності;
- проводити заходи по розвитку матеріально-технічної бази,
вдосконаленню нової техніки і технологій;
- здійснювати заходи по зміцненню господарського розрахунку та 
фінансового стану і прибутковості підприємства;
- вести претензійну і позовну роботу щодо захисту своїх інтересів, 
виступати в суді і господарському суді як позивач, відповідач та третя 
особа, а також в інших установах при розгляді майнових, трудових та 
інших спірних питань.
3.5. Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави, як і держава не 

відповідає по зобов'язаннях Підприємства.

IV. Майно підприємства

4.1. Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових 
коштів, а також інших активів, вартість- яких відображається у 
самостійному балансі.



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 розпоряджується 
зазначеним майном у порядку, визначеному чинним законодавством. 
Підприємство має право розпоряджатися майном, закріпленим на 
праві повного господарського відання на свій розсуд, вчиняти будь-які дії, 
які не суперечать чинному законодавству та даному статуту, крім основних 
фондів, розпорядження якими здійснюється з дозволу обласної ради.
4.3. Підприємство несе ризик випадкової загибелі або пошкодження 
майна, що передане йому у користування.
4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
- доходи, одержані від основного виду діяльності (проведення експертизи), а 

також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- 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 ( чистий прибуток ), 
визначається керівником Підприємство.
5.2. Структура та штати, умови та фонд оплати праці Підприємства 
затверджується керівником Підприємства.
5.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються 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 територіальних громад області і закріпленого за 
Підприємством, здійснює орган уповноважений власником 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.
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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 Підприємством здійснюється директором, який 
призначається та звільняється з посади обласною радою. З ним укладається 
контракт відповідно до чинного законодавства. Керівник 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, а 
також з правом передоручення, відкриває в банках розрахунки та інші 
рахунки. У межах своєї компетенції директор видає накази, приймає 
розпорядження відповідно до діючого законодавства, приймає та 
звільнює працівників, вживає заходи щодо заохочення їх і накладає 
стягнення на них, розподіляє обов'язки по виконанню покладених на 
підприємство завдань між працівниками підприємства, забезпечує 
розгляд заяв та скарг громадян.
6.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджується 
керівником Підприємства.
6.3. 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.

Трудовий колектив Підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішу є згідно із статутом питання самоврядування 
трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і надання працівникам соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці, заохочує 
винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.
6.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними 
зборами.
6.5. Соціальне та медичне страхування і соціальне забезпечення 
працівників здійснюється у порядку і на умовах, встановлених 
законодавством. Підприємство сплачує внески з соціального медичного 
страхування у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
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VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМ СТВА

7.1 Припинення діяльності (ліквідація, злиття, приєднання, поділ, 
виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням 
Херсонської обласної ради або за рішенням суду.

7.2 При припиненні діяльності Підприємства звільненим 
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України.

7.3 Припинення діяльності Підприємства здійснюється 
ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням органу, що прийняв 
рішення про припинення її діяльності.

Л іквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства та 
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його 
органу, який призначив ліквідаційну комісію.

7.4 Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства.
7.5 Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, 

надходить до розпорядження Херсонської обласної ради.
7.6 У разі реорганізації Підприємства його права і обов'язки 

переходять до правонаступників.
7.7 Питання, не врегульовані цім Статутом, вирішуються на підставі 

чинного законодавства.
7.8. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність з 

дати внесення відповідного запису до єдиного Державного реєстру України.
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