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1. Загальнi положеrrня
1,i, Хмельницьке комунальне пiдприемство "Електротранс" (далi - ''Пiдприемство'') скомунаJIьним унiтарним комерцiйним пiдприсмством, створеним вiдповiдно 

^до 
рiшенняТРИНаДЦЯТОi cecii ХМеЛЬНицькоi MicbKoi ради вiд 17.09.200з Ъ. Jю з5 на оазi ы!о*ffi"'от

ЧаСТИНИ КОМУНаЛЬНОi ВЛаСНОСТi ТеРИТОРiальноi громади м. Хмепьницького ,u a'повнимправонаступникоМ в ycix майнових та немайнових прав i обов'язкiв мiського управлiння
" Хмельницькелектроавтотранс''.

1,2, Власником Пiдприемства е територiальна громада MicTa Хмельницького, в особiХмельницькоi MicbKoi ради, iдентифiкацiЙниf, код - iЗЗЗZZl8, мiсцезнilходження: 
'Уr.раьа,

2901З, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагарl"а, Оуд. 3 (д;i:l'Власник'')
l,З, Виконавчий KoMiTeT ХмельницькоТ MicbKoT рuд" . op.u"o*, який виконуе функцiторганУ управлiнНя господаРськоЮ дiяльнiстЮ в межах та обсягах 

""."uu"""x Законом Vnp*""Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi''
1,4"Пiдприемство е юридичною особою, мае вiдокремлене майно, са.плостiйний бапrанс,

РаХУНКИ В УСТаНОВаХ баНКУ, КРУГЛУ ПеЧаТКУ, КУтовий та iHmi штампи зi своТм 
"uи"."у"u"""*1.uiдентифiкацiйниМ кодом. Пiдприсмство набува€ прав юридичноi:*оо" . оr" tо."'о"р*""""Т

реестрацii у встановленому законом порядку. Пiдпрйемство вiд свого iMeHi виступас угосподарських, цивiльних та адмiнiстративних ,rрu"о"iд"осинах з юридичними та фiзЙчнимиособами, набувае майнових прав та несе обов'".пr, u""ry.rae позивач";; вiдповiдачЁr у.удu"загальноi юрисдикцii, господарськомУ та адмiнiсrрur"""оrу суд€ж! несе вiдпо"iо*йй .u
результати свост госполарськоi дiяльностi

1.5, Пiдприемство не мас у сво€му складi iнших юридичних осiб.
l .6. Найменування Пiдприемства:
- повне найменування Хмельницьке комунальне пiдприемство "Електро,гранс'';
- скорочене найменування: ХКП ''Електротранс''; 

.l

1,7 ' МiсцезнаХодженшЯ Пiдприемсiва: УкраiЪа, 29016, Хмельницька обл.,
м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, буд. |5/2.

1,8, Пiдприемство не несе вiдповiда-шьностi за зобов'язання Власника та виконавчого
KoMiTeTy ХмельницькоТ MicbKoi рuд".

1,9, ПiдпРиемствО дiе за рахунок госпрозрi}хунковоi дiяльностi та компенсацiй за
пiцъговий uроiъд окремих категорiй громадян. Пiдrр"ur"тво може вiд свого iMeHi укладати навсiй територii Украiни i за iT межами угоди, iншi юридlrчнi акти з самостirни;;,;а;;.r"
гliдприемницькоi дiяльностi, мае право входити в асоцiацiт i iншi об'еднання по гапузевому,,гериторiаЛьномУ i iншиХ принципах, якi не суперечать чинному законодавству 1.u йrустатуту.

- забезпечення високого рiвня культури обс-туговування пасажирiв, санiтарного
стану та збереження закрiпленого майна.

2,2, Предметом господарськоf дiяльностi ПiдприсNlства для реалiзацiт зазначеноi мети е:
2,2,1. здiйснення траIIспорТного обслу.ову"а"ня населення тролейбус€lп{и i автобусами

на договiрнiй ocHoBi з Власником, реалiзацiя проiЪних квиткiв p*ou"* та довгоi тривалостi на
автобуснi i тролейбуснi перевезення, органiзацiя i контроль по забезпеченЕю регуJIярностi iбезпеки руху;

2.2.2. в}Iесення пропозицiй мiськвиконкому для усунення недолiкiв по утриманню дорiг,вуличного освiтлення, uолiпшення транспортного руху в lricTi;
. 2.2.з. роздрiбна оптова торгiвлЯ череЗ власнi та iншi торгiвельнi заклади, закупiвля

сlльськогосподарськоi продукцii у населення за готiвку, послуги орЪанiзацiям та nu..o""*b;

1

,

l

результатlв з



2,2,4, зДiйснення експлУатацii, ремонту, утримування в ншIежному cTaHi тролейбусiв,
автобусiв i автомобiлiв, тягових пiдстанцiй, будiвьл" ," .rrоруд, якi знахомться на балансi '

пlдприсмства;
2,2.5. проведеншя будiвництва господарським способом;
2 ? 9 розробка технiчноi докр{ентацif i виготовлення запасЕих частин;
2,2,7, здiйснення технiко-економiчного аналiзу роботи riдrрru*.ruu, впровадженнязаходiв подzшIьшого вдосконirлення органiзатlii виробництва, о.rrr-, пp;i, ;йй;"""
2,2,8, здiйснення уrбового процесу на базi пiдприемства з метою пiдготовкиквалiфiкованих кадрiв водiiЪ .,u"*"р.iких тролейбусiв, .r;ы;;;;"Ы';;;;"."1**, ,

ДirОЧОГО ОбЛаДНаННЯ Та iНШИХ ПРОфесiИ (згiднЬ .о"оо- ,uрифно-квалiфiкацiйного довiдrика);
2_,.2,9, злiйсненшЯ внутрiшнiХ та мiжнародних перевезень вантажiв та пасажирiвавтомобiльним транспортом;
2.2.10. вiдкриттЯ власниХ автостоянок дJUI надаЕня послуг,- з метою зберiгання

транспортних засобiв;
2.2.lL торгово-посередницька дiяльнiсть;
2.2.|2. проведення експертноi отtiнки

iнспекцiею .Щержавного технiчного нагляду;
2.2.|З. утримування в нzulежному cTaHi

та iнших об'ектiв соцiальноi сфери);

майна, Hep}xoMocTi, технiки та обладнання

примiщень соцiальноi сфери (iдальнi, спортзалу

2,2,|4, здiйснення експлуатацii яситлового фонду та надання комунчtльних послуг
населенню;

2,2,15. здiЙснення iншоi дiяльностi, не забороненоi чинним законодавством Украiни.

3.1. майно комунального ;;оr.ЖН;" Ж&Х'#!]-", комунальнiй власностi , .

закрiплюсться за пiдприсмством на npuui господарського вiдання.
3,2, МайНо 

.ПИпрйемства складають виробничi та невиробничi фонди та оборотнi
кошти' а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдобража€ться 

" "uro*y 
балансi Пiд.rрrar"rru] 

_-

._,rrл,,,]л':.Р,::::- 
МайНа, Закрiпленого за Пiдприемством на правi .о.пооuЁ;'-;;;-;Ь"",

здlйснюе контролЬ за належНим викорИстанняМ та збереженняМ майна безпосередньо або через .:

уповноважений ним_ор.Р - виконавчиli KoMiTeT MicbKoi ради вiдпо-iо";-;;;;БЪ;Ы;; 
,,законодавчих aKTiB УкраЪи.

3,4, Майно,Пiдприемства, придбане ним у процесi здiйснення господарськоi дiялъностi,
нuulежить на правi комуна'Iьноi власностi територiальнiйl громадi MicTa Хмельниц"-".", 

" ""ъоjХМеЛЬНИЦЬКОi MicbKoi РаДИ та перебувас на балансоrurу облiку пiдrrр".r"r"u l ,о*"
закрiплюватися за Пiдприемством на правi господарського вiдання'на пiдставi 

"lдrrоuiд"о.Jрiшення Власника,
з.5. Щжерелами формування майна Пiдприсмства с:- майно, передане Пiдприсмству Власником;- доход{, одержанi вiд господарськоi дiяльностi;- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- придбане, згiдно з tIинним законодавством УкраiЪи, майно iнших пiдприемств,

органiзачiй;
- амортизацiйнi вiдрахування;
- прибутоц вiд позареалiзацiйних операцiй;- кошти, одержанi з мiського бюджету на виконання

програм, затверджених мiською радою;- дотацii i компенсацiТ з бюджетiв;

державних або комун€lльних

_ Iншl джерелa, не забороненi чинним законодавством УкраiЪи.



З,6, Статlтний капiтал комуЕального пiдприемства утворюсться Власником та становит42 6\4 728 (сорок два мiльйоrru йi.".о, 
"ой"'uочr* тисяч Ъir"о, двадцять BiciM) гривеII61 коп.

3,7, Вiдчуження основних засобiв та нерlп<омого майна, якi с комун.льною власнiстктериторiаЛьЁоi гроМади ,MicTa, здiйснюеться Ъ"u ;;чr:r; ;;;;й. ,ооrо т9риторiальноГРОМаДИ MicTa, В ОСОбi ХМеЛЬНИЦЬКОi MicbKoT ради, Йlнlцiатиuою та оо"Ьо*.rrям з органомо д(СфеРИ УПРаВЛiННЯ ЯкОго входить ПiдприемсrЪ", 
"iо""Яiдноiдо порядку, встаЕовленого tIинниNзiжонодавством.

З,8, Пiлприемство ма€ право здавати в оренду вiдповiдно до чинного законодавства (Kpivцiлiсних майнових комплексiв) пiдприеr.r"ur, ор'.*i.uч;"", y**ouur, u також громадянilм.ocHoBHi засобИ З дозвоlýi виконавчОго KoMiTeTy MicbKoi ради в установленому порядку.З,9, ПереДача пiД заставУ майнових об'ектiв,- rцо 
"й"о"""i."- до основних фондiв,переДаВаНня В оренДУ цiлiсних майнових комплексi", 

"iдокрЫrъ;;;ЬуктурЕих одиниць тапiдроздiлiв Пiдприсмство мае право лише за рiшенням в;;;;; - органу мiсцевогосамоврядування.
З,10, РозподiЛ 

. 
прибутку комунального пiдприемства здiйснюеться за рiшеннямвиконавчого KoMiTeTy Mic ькоi ради.

3,1 l , Розмiр частки прибутку, яка пiдлягае зарахуванню до мiського бюджету.встановлюсться за рiшенням MicbKoT ради.

4. Управлiння Пiдприемством4,1. Управлiння Пiдприемством здiйснюет";;Й;;;;; до Статугу на ocнoBiпоеднаннЯ прав ВлаСп"пu щодО господарсЬ*;.о ;;*ОрrстчlннЯ свогО nnй"u та самоврядуваннятрудсвого колективу Пiдприемства. Пiдприемство самостiйно u".ru"u. Ътруктуру управлiЕЕя,;
ffiж;:€ 

чисельнiсть штату, а за погодженням з органом ynpu"ni"J, йй;;,ъ;;i;""r,
4.2. !иректор Пiдприсмства призначаеться на посаду мiським головою шляхомукладенIIя контракту з подальшим виданням роз,,орядження та ;;";;;;;;,". TJb"розпорядженням мiського голови. Прийняття i Ъ"ir"i.J"r';;Ъ.;;";i i, .ut**оi .rосuд"УЗГОДЖУСТЬСЯ З ЦеНТРаПЬНИМ ОРГаНОМ ВИКОЕаВЧОi влади з питань :;";;;|^friЙ;#;

господарства i центральним органом виконавчоi влади у .*yJ^ ,рu"спорту у межах ixПoBнoBа)I(eньвiДпoвiднoчиннoгoзuжoнoДaBстBа.|
4.З. ФункцiТ, права та обов'язки

Пiдприемства визначаIоться положеннями про
встilновлеIIому цим Статутом.

структурних пiдроздiлiв (цехiв, дiльниць)
нйх, якi' затверджуються KepiB""oo, в порядсу,

ПiЛПРИеМСТВО 
. 
МаС ПРаВО СТВорювати фiлii, представйиIIтва, вiддiлення та iншiвiдокремленi пiдроздiли, що не е юридичними особами, якi д;-rr rru'"йБi;;й;""*Пiдприсмством Положень про них.

4,4, Щиректор може бути звiльнений з посади достроково з пiдстав, передбачеЕихтрудовим контрtжтом вiдповiдно до HqpM чинного законодавства УкраiЪи.
,___л_ 1', Щиректор Пiдприемства без Довiреностi дiе вiд iMe'i пийr.;aruu, пр.оставляе йогоштереси в органах державноi влади та органах мiстIевого самоврядувtlння, iнших органiзацiях,ПiДПРИеМСТВаХ, УСТаНОВаХ, ЗаКладах, судових органЕж ycix piBHiB, у "Й"о*еннi з юрид{чнимиособами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статугом. Щиректор самостiйновирiшуе питання господарськоi дiяльностi Пiдприемства.

4,6, Трудовий колектив Пiдприемства скJIадають Bci громадяни, якi своею пРацеюприймаюТь r{астЬ у йогО дiяльностi на пiдстаВi трудового договору або iнших форм, якiреryJIюють трудовi.вiдносини працiвникiв з Пiдприurъruоr.
4,7, ВзаемовiдносиЕи директора з трудовим колективом, у т.ч. вирiшення соцiально-економiчНих IIитань, передбачаеться у коJIектиВномУ договорi, який регулюе виробничi,трудовi та соцiальнi вiдносини Трудового коJIективу з адмiнiстрацiею пiдприемства.



якого обираються на зборах в структурних Проведення конференцii правомочrпри HarIBHocTi не менше 2/З обранпх.шrенiв

Конференцiя трудового колективу:

- гtрийняття рiшення про 
_створення фiлiй, представництв, вiддiлення та iнших,вiдокрем,rен их пiдроздiпiu Пiд.rр".r.r"u, Ъкi не с Ьр*r*'rми особами;пpийняттяpiшенняпpoпepeпpoфiлювaн"'iIiд.,p"€мстBa;

4. l 0. {о компетенцii д"р.*торu Пцприемсr"uЙ"*"r",
- вiдповiдно до чинного законодав"rо" V*-"r*

IIесе повну вiдповiдалънiсть за o""";;;itr * УКРаТНИ ОРГаЧОВУе ДiЯльнiсть Пiдприемства, 
i

1

*ру*rур;l'ВеРДЖУС 
ШТаТНИЙ РОЗКЛаД i ВИЗНаЧае кiлькiсть працiвникiв пiдприемства, tо"о,]

- приймае на роботу, звiльня€, заохочуе пРаЦiвникiв Пiдприемства,i накладае стягЕенЕя;
пiопр".JХ;;f:'У'ОЛИ, 

ВИДаС ДОРУЧеННЯ, 
"i'ПР'Ъu]';';;;;;#;'ffiliiоточнi та iншi рчtхунки

- ]"т:,,::: 
cBoci компетенцiТ видае накази, що стосуються дiяльностi Пiдприсмства;

*o*r;;"ffi;TlffiiB для роботи за суtиiсниц'uоnn, ," й;;;.,iо'р"оr, визначае порядок

5. Господарська дiяльнiсть Пцприсмства

o,"r"""';]i 
"iБlЪЖr#ffi.#:.ЧИМ 

ПОКаЗ"'*;; Ь;'##Ъаьтатiв господарськот

5.2. Розподiл прибугку проводиться пiс.гш
ОбОв'язковr* ,nur"*iB до бюлжету. ВЦРаХУВаННЯ ВiДПОВiДНих податкiв та

5,3, Керiвник пiдпри€мства самостiйно встановJIюс форми, системи та розмiр оплатипрацi, а також iншi види доходiв працiвник;u..iд"о ЪЬ"rr,,uо"оод*.""о^n Украiни.Заробiтна плата працiвникiв ПiдприЙ""ru визначаеться вiдповiдно до чиЕного
,HЁ"Ёffiii,itriixi: 

в заJIежностi вiд професii, квалiфiкацiт "рuц;ш"Й;;;;,i;Ъ"_
5,4, При змiнi директора Пiдприсмства обов'язковим е проведення ревiзii фiнансово-господарсьlсоiдiяльностi Пiдприемства В порядку, передбаче"оrу.-*ъfrо*ством украiни.5,5, ГIiдприемство разоМ З органом, ло ф"р" управлiння ,oo"o-i-o"o входить, щорiчноплануе дiялt нiсть i визначас rrерспективи розвитку,""*одrrи з попиту на посJý/ги, якi надае, танеобхiдностi забезпечеЕня виробниЧОГо 

-i 
соЦiЙiпrо.Ъ ро."итку Пiдприемств4 пiдвищенrrяприбугку.

5,6, I_[irlи на товари, якi вигот::Ijу]-* Пiдприсмством, та на послуги, якi надаютьсяПiдприемством, u.rurrо"пaються вiдповiдно до чинноiо законодавства Украiни.



5.7.у Bcix сферах cBoei господарськоi дiяльностi вiдносини Пiдприемства з iншими
пiдприемсТВZlIчIИ, органiзацiями i громадянil]\{и здiйснюються ка пiдставi угод. Пiдприемство
вiлрне у виборi предмета угоди, визначеннi зобов'язань, бу,дь-яких iнших уN(ов господарських
взаемовiдносин, Iцо не суперечать чинному законодавству Украйи.

5.8. Пiдприемство мае право вiдкривати розрахунковий, поточний та iншi рахунки дjUI
зберiгання грошових коштiв i здiйснення Bcix видiв банкiвських та касових операцiй.

5.9. Порядок використанЕя виручки пiдгtриемства в iноземнiй ва-пютi визначаеться
чинним законодаRством Украiни.

5.10. ПО ол.р*u"Й* Пiдприемством кредитil( Власник Пiдприсмства не несе
вiдповiдальнqстi, за винятком випадкiв прийняття Власником на себе вiдповiдних зобов'язань.

6. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Пiдприсмства
6.1. Пiдприемство здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно з tмнним

законодаВсТВоМ Украiни, враховуючи мету i напрямки дiяльностi Пiдприемства.
6.2. Пiлприемство мае шраво самостiйно укJIадати договори (контракти) iз iноземними

юридицIими та фiзичними особами.
б.3. Валютнi надходження використовуються Пiдприсмством вiдповiдно до чинного

з;lконодавства Украiни.

7. Труловий колектив та його самоврядування
7.1. ТРУдОвий колектив формусться з громадян, якi своею працею приймалоть 1,.lacTb у

його дiяльностi на пiдставi трудового договору або'iнших форм, якi регулюють трудовi
вiдносиви працiвникiв з Пiдприемством.

7,2. Впробничi i труловi вiдносини, вкJIючаючи питання найму i звiльнення, режиму
працi, вiдпочинкУ, гарантii i компенсацii, реryлюються згiдно з чинним зtконодЕlвством, цим
Статутом, колективним договором, правилаN{и внугрiшнього трудового розпорядку, а також
,грудовим договором.

8. Облiк i звiтнiсть
8.1. Облiк i звiтнiсть Пiдприемства здiйснюються вiдповiдно до вимог господарського

кодексу Украiни, Закону Украiни "Про бу<галтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в fкраiЪi"
,t,a iнших нормативно-правових aKTiB.

. 8.2:Пiдприемство здiйснюе оперативний бухгаrrтерський облiк результатiв свосi
lliяльностi, веде та подае статистичIlу звiтнiсть, несе вiдповiдальнiсть за iT достовiрнiсть.

8.3. Питання органiзацii бухгалтерського облiку на Пiдприемствi реryлюються
lriдповiдно до Iмнного законолавства УкраiЪи та установчих документiв.

8.4. .Щля забезпечення ведення бухгалтерсiкого облiку Пiдприемство самостiйно обирае
r[lорми його органiзацii.

8.5. Забезпечення дотримання на Пiдприсмствi встановлених €диних методологiчних
с,rандартiв бухгалтерського облiку покладаеться на головного бухгалтера.

8.6. Пiлприемство зобов'язане подавати до управлiння економiки MicbKoi рали завiренi
когrii фiнансовоТ звiтностi у строки, встановленi органом управлiння. Фiнансовi результати
,,riяльностi Пiдприсмства розглядаються робочою групою по розгJIяду пiдсрлкiв фiнансово-
l,()сподарсЬкоi дiяльностi пiдприсмств комунапьноi власностi. За результатами засiдання
робочоi групи,надаються пропозицii виконавчому KoMiTeTy MicbKoi ради для прийняття рiшень.

9. Порядок внесення змiн та доповнень до статуту
9.1. Змiни i доповнення до Статуту Пiдприсмства вносяться за рiшенням Хмельницькоi

мtiсьttсli ради за поданням органу, до сфери оперативного управлiння якого входить
l li.ltrrprrcMcTBo.
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9,2,ЗмirlИ iдопов1-1егlltЯ набувають чинностi з моменту ix державноi реестрацii таl}tlocelllll вiд1,1оrзiдного запису про це до €диного державного реестру. Змiни до Статутуо r|lо рм.п л lc;l,bcrl викладеr{ням його в новiй редакцiТ.

{иректор Хмел
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гll.цприемства ''
В. Па_памарчук
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