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Стаття 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Броварської міської ради „Оздоровчо- 
реабілітаційний центр" ( далі Підприємство ) створене відповідно до рішення 
Броварської міської ради, засноване на комунальній власності територіальної 
громади м. Бровари.

1.2. Власником Підприємства є Броварська міська рада. Власник не несе 
відповідальності по зобов'язанням підприємства, підприємство не відповідає 
по зобов'язанням засновника.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування підприємства: Комунальне ( підприємство
Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр". Скорочено: 
КП  "Оздоровчо - реабілітаційний центр".

2.2. Юридична адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул.
Возз'єднання, буд 13-а.

Стаття 3. Мета і предмет діяльності

3.1. Підприємство створене з метою ведення господарської діяльності для 
падання послуг юридичним та фізичним особам з оздоровчої та реабілітацйної 
діяльності населенню у м. Бровари.

Підприємство надає послуги юридичним та фізичним особам згідно 
з прейскурантами, калькуляціями, затвердженими у встановленому порядку.

3.1.1 Діяльність, пов'язану з підготовкою спортсменів, підприємство 
здійснює спільно з ДЮ СШ  Броварського управління освіти, надаючи 
можливість для проведення тренувань згідно з з графіками та планами, 
затвердженими сторонами. Уроки плавання для учнів шкіл, які передбачені 
шкільною програмою, проводяться безкоштовно.

3 2. Здійснення на договірних засадах без ексклюзивного права надання 
таких послуг:
3.2.1 .Фізкультурна та оздоровча діяльність;
3.2.2.Роздрібна торгівля продовольчими товарами;
З 2.3.Діяльність пов'язана з організацією призму, в т.ч. іноземного та 

зарубіжного;
З 2.4.Будівництво, та експлуатація готелей з ресторанами та без ресторанів;
З 2.5.Побутові послуги;
З 2.6.Роздрібна торгівля промисловими товарами, в т.ч. спортивними товарами;
З 2.7.Експлуатація спортивних споруд;
3.2.8. Рекламні та представницькі послуги;
3.2.9. Організація і проведення культурно-видовищних і спортивних заходів, 

іскотек, концертів, виставок, ярмарків;
3 2.10. Організація громадського харчуваня;
З 2.11 .Надання громадянам, підприємствам, установам, організаціям та 

ішим суб'єктам технічних, торговельних, посередницьких, консультаційних, 
юридичних та інших послуг, що не суперечать чинниму законодавству.

3 3. Види діяльності, що не пов'язані з фізкультурно-оздоровчою Д ІЯЛ ЬН ІС ТЮ , 

ідприємство здійснює з дозволу власника.
Діяльність, що передбачає одержання ліцензій (дозволів), здійснюється

ідприємством за умови отримання таких ліцензій та дозволів.
Підприємство також має право здійснювати інші види діяльності, що не 

боронені діючим законодавством.



Стаття 4. Юридичний статус підприємства
4.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. В 

.воїй діяльності підприємство керується Конституцією і законами України.
к'тановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента 
країни, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, 

лузпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та 
Броварської міської ради.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної 
осиодарської самостійності , госпрозрахунку, є юридичною особою, ма(

самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, 
іечатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки. Права і обов'язки 
юридичної особи І Іідприємство набуває з моменту його державної реєстрації

4.3. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та 
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем \ 
суді, господарському та третейському судах.

Стаття 5. Майно і кошти.

5.1. Статутний фонд Підприємства становить 944874,00 гри.
Майно Підприємства належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Бровари і закріплюється за Підприємством на праві 
повного господарського відання.

5.3. Підприємство володіє, користується та розпоряджається 
за начепим майном у порядку та межах, визначених діючим законодавством, 
а \ випадках, передбачених статутом, з дозволу Власника.

5.4. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а 
також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
підприємства.

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.5.1 Бюджетне фінансування;
5.5.2. Доходи від господарської діяльності;
5.5.3 Майно передане власником;
5.5.4.Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і

громадя н;
5.5.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.6. Підприємство має право з дозволу власника або уповноваженого 

;іим органу здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та 
установам безоплатно в тимчасове користування або позику належні йом\ 
б\ ціпки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також 
списувати їх з балансу, та брати кредити в банку під заставу основних засобів.

Статгя 6. І Ірава і обов'язки.
о. 1. 1 Іідприємство має право:
6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи 

розвитку, виходячи із укладених договорів на виконання робіт та п о с л у г.
6.1.2. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку 

відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку 
продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

6.1.3.Укладати прямі і багатосторонні договори та угоди з державними, 
громадськими підприємствами, установами та організаціями, а також з 
громадянами на тендерній основі.

6.1.4.Самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення 
виробничої діяльності.

6.2. На Підприємство покладені такі обов’язки;
6.2.1 Забезпечення своєчасної сплати податків га інших відрахувань до
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ісржавного та місцевого бюджетів згідно з законодавством.
6.2.2. Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх 

працівників, забезпечення додержання вимог законодавства України про 
працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.3. Здійснення розвитку основних фондів забезпечення своєчасного 
введення в дію придбаного обладнання,оперативного матеріально-технічного 
постачання засобів виробництва.

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та 
складає статистичну інформацію та адміністративні дані згідно з чинним 
законодавством У країни.

Директор Підприємства несе персональну відповідальність за 
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Стаття 7. Управління підприємством, самоврядування трудового
колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на 
основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 
комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2.Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством 
бе посередньо або через уповноважений ним орган.

7.3. Управління Підприємством здійснюється директором.
7.4.Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з 

посади власником або уповноваженим ним органом.
З директором підприємства укладається контракт відповідно до діючого 

законодавства.
7 5. Директор підприємства:
\5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї
ко м 11 еге н ці ї, п ере д ба1 ієною цим С татуто м.
\5.2. Несе персональну відповідальність за виконання фінансових 

планів, дотримання державної фінансової дисципліни та норм охорони 
і іраці,ефективне використання та охорону майна, закріпленого за 
' Іідприємством, дотримання чинного законодавства України

7.5.3.3а погодженням з Власником або уповноваженим ним органом 
затверджує структуру і штатний розклад Підприємства, положення 
про структурні підрозділи, посадові та функціональні обов'язки працівників 
Іідприємства.

7.5.4.Оперативно керує роботою на основі єдиночальності відповідно 
до цього Статуту.

7.5.5.Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх 
\с;ні овах та організаціях.

7.5.6.Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до 
чипн )го законодавства України та цього Статуту.

7.5.7.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє 
їх виконання,укладає угоди , в тому числі трудові.

7.5.8. Від імені адміністрації І Іідприємства укладає колективний договір.

7.6. Заступники директора Підприємства, керівники, спеціалісти 
: гр\кгурних підрозділів, інші працівники призначаються і звільняються 
■ посади директором Підприємства згідно з чинним законодавством.

7" Інтереси трудового колективу Підприємства представляє профспілковий 
сомггет, що обирається на загальних зборах працівників І Іідприємства.

1 Ірудовий колектив Підприємства становлять усі особи, які своєю 
юацею беруть участь в його діяльності на основі трудового договор\
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кгтракту,угоди) а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
ірашвника 5 1 Іідприємством.

Трудовий колектив Підприємства:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує згідно із статутом Підприємства питання 

самоврядування трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

і Іідприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні 

продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, 
порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород:

- здійснює інші функції, відповідно до чинного законодавства.

7.8. Координація та методичне керівництво роботою Підприємства 
■здійснюється відділом фізичної культури та спорту Броварської міської 
па їй

Стаття 8. Господарська та соціальна діяльність підприємства.

8.1 Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської 
діяльності І Іідприємства є прибуток.

$.2 Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття 
матеріальних та прирівнених до них витрат, сплати відсотків по кредитних 
банків, внесення передбачених чинним законодавством України податків та 
інших платежів до державного та місцевого бюджетів, залишається у 
розпорядженні Підприємства і використовується у порядку, визначеному 
власником. При цьому, не менш як 40% чистого прибутку спрямовується на 
ро виток виробництва та поповнення власних обігових коштів.

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір
чідрах\ вання частини прибутку до міського бюджету, у розмірі визначеному
чинним законодавством.
8. г Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є доходи 

га і н і ш  надходження, не заборонені чинним законодавством.
8.4.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюється на основі рішень Броварської міської ради, виконавчого
комітету .дог оворів, гарантійних листів-замовлень.

8 5. А у д и т  фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється 
згідно з чинним законодавством.

8.6. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами 
державної виконавчої влади здійснюється згідно з законодавством України.

8.7. І Іитання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя, 
гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, 
вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо 
шле не передбачено законодавством України. Ревізія фінансово-господарської 
щільності І Іідприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Стаття 9. Зовнішньо-економічна діяльність.
9.1. 1 Іідприємство самостійно здійснює зовнішньо-економічну діяльність,для 

Юі О вступає у відносини з іншими підприємствами,організаціями,юридичними,а 
гакож фізичними особами іноземних країн згідно з метою і предметом діяльності 
і Іідприємства у межах, що встановлені законодавством України.

9.2. В процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності Підприємство 
користується у повному обсязі правами юридичної особи, згідно з законодавством 
України та цим Статутом.

9.3. Валютна виручка ,одержана Підприємством в результаті зовнішньо�
економічної діяльності,зараховується на валютний рахунок Підприємства і 
використовується відповідно до законодавства України.



9.4. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції,або доручгк 
ведення спеціалізованим зовнішньо-економічним організаціям на договірній

основі.
9 .5 . Підприємство здійснює товарообмінні операції та інш\ 

ді>пьність,побудовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами 
; ос і юдарської діяльності.

9 .6 . Підприємство,здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність,може 
відкривати за межами України свої за згодою Власника представництва і 
виробничі підрозділи,утримання яких здійснюється за кошти 1 Іідприємства.

Стаття 10. Облік і звітність.
-0.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні 
дані і порядку, визначеному законодавством України.

10.2. Підприємство представляє звіти про свою виробничо-господарськч 
діяльність власнику майна або уповноваженому органу, державним 
сі лтистичним і контролюючим органам по формах і в строки, визначені 
законодавством.

10.3. Директор Підприємства визначає склад та обсяг відомостей.які 
. к_ адають комерційну таємницю Підприємства.встановлює порядок її захисту.

Статі я 1 1. Ліквідація та реорганізація Підприємства.
11 1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

неоетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника , чи 
рішенням с\д\ або господарського суду.

1 1.2.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
\ гворюсться власником або уповноваженим ним органом
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензії 
кредиторами визначається Власником чи
судом або арбітражним судом згідно з чинним законодавством України.

11.3 Претензії кредиторів до Підприємства,в разі
. ііь відані і. задовольняються з майна цього Підприємства.

1 1 4 Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія склада< 
ліквідаційний баланс Підприємства подає його власнику або 
уповповаженомч ним органу на затвердження.

І 1.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті 
реор анпапії і ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав га 
інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.6. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 
чле і.в гр\дового колективу, використовується за вказівкою власника.

Стаття 12. Зміни і доповнення.
12.1. Зміни і доповнення до цього статуту вносяться і затверджуються в 

ому ж порядку, що й Статут Коммунального підприємства Броварської 
міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр".
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