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1.

Загалънi положення

1.t. дЕрхtдвнЕ пIдприсмство "криворIзькиЙ ндуковоМЕТРОЛОПI ТА
стАндАртизАцIi,
вироБнWrиЙ цЕнтр
сЕртиФIкдцIi" (далi
наJIежить

до

Пiдприемство) засноване на державнtЙ власност1,

-

сфери управлiння MiHicTepcTBa економiКИ УКРаiНИ

Уповноважений орган управлiння)

та е

(ДаЛi

державним комерцiйним

пiдприемством.

|.2. Пiдприемство у своiй дiяльнрстi керуеться Конституцiею та
законами Украiни, указами Президента Украiни та постановами
верховноi Ради Украiни, прийнятими вiдповiдно до Конституцii та

законiв

украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами Уповноваженого

органу управлiння, нормативно-правовими актами, якi видаються
мiнiстерствами, iншими державними органами) а також цим
Статутом.

1.3. Пiдприсмство е правонаступником державного

пiдприемства

"Криворiзький державний центр стандартизацii, метрологii та сертифiкацii",
2. Найменування та мiсцезнаходження Пiдприемства

2.|.

Повне найменранняПiдприемства:

дЕрждвнЕ шдприемство "криворIзький
ндуково-вироБнчний цЕнтр стАндАртизАцIi, мЕтролопi тА
_
украiнською мовою

сЕРТИФIКАЦIi";

STATE ENTERPRISE "KRIVIY RIG RESEARCH
AND
AND PRODUCTION CENTER FОR STANDARDIZATION, METROLOGY
англiйською мовою

-

CERTIFIcATIoN".
2.2. Скорочене найменування Пiдприемства:

дп "кривБдсстднддртмЕтрологш";
- SE "KRIVBAS STANDARTMETROLOGY",

_
укратнською мовою

англiйською мовою
#QRCoDE#

l
I
3
I

i

2.3. Мiсцезнаходженнrl Пiдприемства: вул. Криворiжсталi, 23, м. Кривий

i_-__.
I

.Щнiпропетровська обл,, YKpaiHa, 50005.
3. Мета i предмет дiяльностi Пiдприемства
3.1. ПiДПриеМство утворено з метою забезпечення реалiзацii економiчних

:- _

еРеСlВ Держави, задоволення потреб населення та суб'ектiв господарювання

1,.:ъ-якоi формИ власностi

В

продукцii, роботах, посл)гах

у

сферi

-:-{J&РТИЗацiI, метрологii та метрологiчноТ дiяльностi, оцiнки вiдповiдностi та

-

_,_ilt-'T!
.

_

прав споживачiв згiдно з вимогами закоНодавства та отримання

.l5rTKy.
3.2. Предметом дiяльностi Пiдприсмства €:

надання пiдприсмствам, установам, органiзацiям i громадянам
- -,,l|r\I?цiЙних послуг у сферi стандартизацii, метрологii та метрологiчноi

:

:.lbнocTi, оцiнки вiдповiдностi та захисту прав споживачiв;

здiЙснення науковоТ, науково-технiчноi, науково-органiзацiйноi та iншоi
-_..-;bHocTi у сферi стандартизацii, метрологii
".l:ti]I вiдповiдностi та захисту прав
споживачiв;

виконаннrI робiт, надання послуг

та

у сферi

метрологiчноТ дiяльностi,

стандартизацii, метрологii та

l!етрологiчноi дiяльностi, оцiнки вiдповiдностi,

а також в iнших

Ti-*TbHocTi, що не забороненi законодавством та передбаченi цим

проведення

робiт з

виданIuI, вiдтворення

та

сферах

Статром.

розповсюдженнrI

пацiональних нормативних документiв у разi укJIаденшI агентського договору з
пацiональним органом стандартизацii;

надання суб'сктам господарювання за Тх зверненнями iнформацiйних
.

:.l\T з питань стандартизацii;

участь вiдповiдно
.

до

законодавства

в

розробленнi нацiональних

:},1ативних документiв;

проведення або у{асть у проведеннi iнших робiт
Ь сгандартизацii, що не забороненi законодавством.
,QRcoDE#

i

надання iнших послуг

З.2.2.

У сферi

метрологiТ та метрологiчноi дiяльностi:

здiйснення науково-прикладних дослiджень

у сферi

метрологii та

\Iетрологiчноi дiяльностi та виконання науково-дослiдних робiт, пов'язаних iз
створенням, удосконыIенням, зберiганням, застосуванням вторинних еталонiв
та створенням систем передачi розмiрiв одиницъ вимiрювання;

у

)лIасть

розробленнi нормативних документiв

у

сферi метрологii та

метрологiчноi дiяльностi;
проведення калiбруваннrl засобiв вимiрювальноi технiки;

участь

у

розробленнi проектiв норм часу

,на повiрку

засобiв

вимiрювальноi технiки;
проведення повiрки засобiв вимiрювальноi технiки, якi застосовуються у

сферi законодавчо регульованоi метрологii та перебувають в експлуатацii, за
умови уповноваження на i1 проведення;
}п{асть у проведеннi мiжлабораторних порiвнянь;

проведення вимiрювань;
надання висновкiв i довiдок, що передбаченi законодавством;
розроблення методик вимiрювань поза сферою законодавчо регульованоi
метрологii;
проведення або )лIасть у проведеннi iнших робiт та надання iнших посJцт,
забороненi
забезпеченнrIм едностi вимiрювань, що
пов'язаних

не

iз

законодавством.

проведення

робiт з оцiнки вiдповiдностi згiдно з

технiчними

f ег.-Iаментами в межах сфери призначення;

укладання угод про взасмне визнання результатiв робiт

з

оцiнки

.::повiдностi;
порядкiв i правил у
у{асть у розробленнi науково-технiчноi документацii,
сферi оцiнки вiдповiдностi та методiв (методик) випробувань продукчii;
виконаннrI iнших робiт
_,.1КОНОДаВСТВУ.

_ :-

rПtr=

з

оцiнки вiдповiдностi, що не

суперечать

5

З.2.4.

У сферi захисту

прав споживачiв:

випробрання i дослiдження lrоказникiв якостi та безпечностi, проведення
експертизи ToBapiB та послуг, що надаються споживачам

у

передбачених

законодавством випадках, в акредитованих лабораторiях, на замовлення органiв
виконавчоТ влади, споживачiв та iнших суб'ектiв;

проведення споживчоi експертизи якостi ToBapiB та послуг,

випробрань

у

ycix видiв

межах технiчних можливостей Пiдприемства як за власною

iнiцiативою, так

i на

замовлення органiв виконавчоi влади, споживачiв,

громадських об'еднань або iнших суб'ектiв господарювання;
iнформування через засоби масовоТ iнформацii споживачiв щодо питань

лсостi ToBapiB та послуг, а також стосовно забезпечення та реалiзацii прав
споживачiв;
надання iнших послуг споживачам вiдповiдно до законодавства.
З.2.5.

У сферi виробничоi дiяльностi:

вliробництво, продаж, обслровування та ремонт засобiв вимiрювальноi
.:l.HiKtt, повiрку та калiбрування яких не проводить Пiдприсмство;

надання послуг у сферi обслуговування технiчноТ продукцii, обладнаНня
, rрlt.-Iадiв;

розроблення, виготовлення зразкiв та малих серiй рiзних ПРИЛаДiв i
=:.il^гроiв;

\1онтаж, наJIагодження та технiчне обслуговування технологiчних лiнiй,
.: :t-rраторного обладнання, систем i комплексiв рiзного призначення;

з:iйснення внугрiшнiх i мiжнародних перевезень вантажiв та пасажирiв,
-

.._

-

:ння транспортно-експедицiйних послуг юридичним та фiзичним особам.

пiдприсмство може здiйснювати зазначенi
_

цьому пунктi види

:._;:{ocTi, що не суперечать законодавству.

,].2.6.

В iнших сферах:

надання суб'ектам господарювання
'

у

за iх

зверненнями науково-

_ ,_-.iзацiliноi, НаУкоВо-iнформацiйноi Та наУкоВо-ТехнlЧноt допомогИ ПlД час:
, ) вl.rконання науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт;

,

:-

2) розроблення та постачання на виробництво нових видiв продукцii;

3) органiзацii виробництва продукцii вiдповiдно до вимог нормативноправових aKTiB i нормативних документiв;

4) розроблення нормативноi, конструкторськоi, технологiчноi та iншоТ
технiчноi документацii;

5)

проведення експертизи конструкторськоТ, технологiчноi

та iншоi

технiчноi документацii та надання висновкiв;

6) yracTi у проведеннi приймальних, квалiфiкацiйних, перiодичних та
-

;iпових випробувань продукцiТ;
7) проведення дослiджень нових видiв продукцii на стадii розроблення;
8) yracTi в роботах з постачання продукцii на виробництво;

надання методичноi допомоги, органiзацiя, проведення
_-._:\ъово-технiчних конференцiях, ceMiHapax, нарадах
-

.

та

)пIасть у

i конкурсах за напрямаМИ

я.-lьностi Пiдприсмства;

технiчнi випробування та дослiдження;
провадження дiяльностi у сферi iнжинiрингу;

надання методичноi допомоги

з

питань комерчiйноi дiяльнОСтi та

-:эв--Iiння;

проведення ceMiHapiB, тренiнгiв та iнших заходiв;
оптова та роздрiбна торгiвля товарами;

надання вiдповiдно до законодавства послуг споживачам;
надання транспортних послуг;

операцiт

з

власним рухомим

i

нерухомим майном вiдповiдно до

_:: ]НО_]?ВСТВа;

рекламна дiяльнiсть;

дiяльнiсть у сферi iнформатизацii;
з

:i liснення

р

ацiоналiзаторськоi дiяльностi

;

\часть в органiзацiт пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв у
_-

-:i

:

!^тандартизацii та оцiнки вiдповiдностi (сертифiкачii);

_,!=

7

спiвпраця з вищими навч€uIьними

i

закJIадаIчIи, стажування спецi€tлiстiв

викладачiв вищих навч€IJIьних закладiв

у сферi дЬльностi

Пiдприемства,

проведення навчЕtJIьного шроцесу та практики студентiв навчальних закладiв на

:оговiрних засадах;

здiйснення дiяльностi, пов'язаноi

-:;t]банням, реалiзацiею (вiдпуском),

зi

зберiганням,

використанням

перевезенням,

та

знищенням

_:eKvpcopiB;

органiзацiя iнформацiйного забезпечення суб'ектiв господарюванЕя

з

IIЕтанъ систем управлiння якiстю, екологiчного управлiння, управлiння
бgзпечнiстю харчових продуктiв, систем управлiння гiгiеною та безпекою працi
та iшITlol систем управлiння;

проведення маркетингових дослiджень ринку послуг
рекJIамних акцiй, шроведеннlI науково-дослiдноi роботи

Пiдприемство може здiйснювати зазначенi

iшi

у

та

здiйснення

цiй сферi.

у цьому пунктi та

будь-якi

вrци дiяльностi, що не суперечать законодавству.

Yci види дiяльностi, що згiдно iз законодавством потребують дозволiв чи
riпензiй, здiйснюються Пiдприемством лише пiсля iх отримання.
4. IОридичний стаryс Пiдприсмства
-+.1,

Пiдприсмство е юридичною особою публiчного права. Права та

'-.'язкI.I юридичноi особи Пiдприсмство набувае з дня його

-:

- _лl]цiТ

державноТ

в установленому законом порядку.

-+,], Пiдприемство здiйсню€

свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства

-_: ,::,го Статугу, якиiа затверджуеться Уповноваженим органом управлiння.

-

_].

.. i
_:.,.

_

Пiдприсмство ма€ вiдокремлене майно, самостiйниft баланс, поточнi

рахунки

в

установах банкiв, печатку

зi

cBoiM найменуванням,

iкацiйним кодом, а також штампи i бланки зi своiм найменуванням.

-i. Пiдприсмство мас право в порядку, установленому законодавством
. _с,вноваженим органом управлiння, у{иняти правочини, набувати
_

_:,i\ та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здiйснювати

=,-1етензiйну роботу, буги вiдповiдачем або позивачем у судах

Украiни та шших

-]ержав.

Пiдприемство бере участь у справi через директора Пiдприсмства, члена
..1конавчого органу, iншу особу, уповноважену дiяти вiд його iMeHi вiдповiдно
:J

закону,

-_

цього

Статугу,

трудового

договору

(контракту)

(самопредставництво

-прltсмства), або через представника.

4.5. Пiдприемство дiе на принципах повноi господарськоТ самостiйностi
та самоокупностi, самостiйно плануе свою дiяльнiсть, несе вiдповiдальнiсть за
fr паслйки та виконаннrI зобов'язань перед бюджетами, державними цiльовими

Фощами i контрагентами.

4.6. Участь Пiдприемства

в асоцiацiях, корпорацiях, концернах та iнших

об'едЕаннях пiдприемств здiйснюеться вiдповiдно

до

законодавства за

lюголкеннrlм з Уповноваженим органом управлiння.

4.'7. Пiдприсмство провадить зовнiшньоекономiчну дiялънiсть
:. -..oBi_fнo
:1.1

до законодавства, мети i предмета своеi дiяльностi, передбачених

татутом.

L

-1.8. Пiдприсмство виконус роботи та надае послуги за цiнами i тарифами
.

-, -_*с\ iз

законодавством.

j.9. Пiдприсмство вiдповiдае

за своiми

зобов'язаннями

в

межах

- , _a;:iного lioMy майна,

Пi:приемство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями власника

органу управлiння), а вJIасник (Уповноважений орган
,.
_:эз.-tiння) не несе вiдповiдаJlьностi за зобов'язаннями Пiдприемства, KpiM
..'_,_.зноваженого

.

_.-_..lB. передбачених Господарським кодексом УкраТни та iншими законами.

4.10. Збитки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень органiв
вЕIiоЕавчоi влади чи органiв мiсцевого самоврядрання, якi було визнано судом

; .:

.-.HiI\IIl

(неконституцiЙними) або недiЙсними, пiдлягають вiдшкодуванню

,:::_iiI\IIi органами добровiльно або за рiшенням суду.

_
-.-

_

i.

Уповноваженпй орган управлiння не мае права втручатися

-,:зно-господарську дiяльнiсть Пiдприемства.
j

в

9

5. Права та обов'язки Пiдприемства
5.1. Пiдпри€мство

мае право:

в

установленому порядку пропозицiт щодо розроблення,
.. _iесення змiн або визнання такими, що втратили чиннiсть, технiчних

уносити

:эгrаментiв
-

та

розроблення, перегляду, скасування, вiдновлення дii

:цiональних нормативних документiв

;

ЗдiЙснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети

i

предмета

-tiялъностi, визначених цим Статутом;
УКЛаДаТи ДоГоВори та вчинrIти

iншi правочини згiдно iз законодавством;

вiдповiдно до укладених договорiв вiдбирати в суб'сктiв господарювання

-fаЗки ToBapiB, сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектувальних
виробiв для дослiдження

угворювати

на

Тх

якостi та безпеки;

територiI Украiни фiлii, представництва

та

iншi

вцокремленi пiдроздiли за погодженням з Уповноваженим органом управлiння

i передавати iм ocHoBHi засоби та оборотнi кошти, що
Фi-T

ii,

представництва

нЕuIежать Пiдприсмству.

та iншi вiдокремленi пiдроздiли дiють на

пiдставi

:lо-]оженъ про них, що затверджуються директором Пiдприемства;

самостiйно вiдкривати рахунки

в

установах банкiв;

одержувати кредити в банках за погодженням з Уповноваженим органом
,,тrравлiння;

одержрати безповоротну фiнансову допомогу

вiд

юридичних та

фiзичних осiб;

рекламувати свою дiяпьнiсть за допомогою засобiв масовоi iнформацii та
в iнший спосiб;

брати у{асть

у

конференцiях, симпозiумах, ceMiHapax, мiжнародних i

нацiональних виставках та iнших заходах вiдповiдно до законодавства;
зал)rчати до cBoei роботи на договiрнш( засадах спецiа-гriстiв та експертiв,
у тому числ1 1ноземних;

одержувати в установленому порядку iнформацiю
#QRcoDE#
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--f;кавних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,
установ,
-:_ анiзацiй ycix форм власностi та ix посадових осiб;
користуватись iншими правами, передбаченими законодавством;

у сферi

стандартизацiТ мае право

::\\ъанням cBoix господарських
.

-

.

професiЙних потреб органiзовувати та

РОЗробЛЯтИ, приЙмати, перевiряти, переглядати

та

скасовувати

j _]аРТИ, коДексИ усталеноi практики, технiчнi умови та змiни до них,

-:

оферах дЙльностi та з

_:ончвати роботи iз стандартизацii, зокрема:

. ]

-

i

у вiдповiдних

,:

.:новлювати процедури
--',

iх

розроблення, прийняття, перевiрки, перегляду,

Вання Та ЗасТосУВання;

- Застосовувати приЙнятi ним стандарти, кодекси ycTaJleнoi практики та
-: ,.зtчнi
умови;

- брати

)пIасть

у роботi

спецiалiзованих мiжнародних та регiональних

.:ганiзацiй стандартизацii вiдповiдно до положень про TaKi органiзацii;
- створювати,Iа вести фонди i видавати кат€Lлоги нормативних документiв
-. _я

забезпечення свосТ дiяльностi та iнформацiйного обмiну;

-

та розповсюджувати прийнятi ним стандарти, кодекси
практики i технiчнi умови, документи вiдповiдних спецiалiзованих

видавати

"те-теноТ

]:_/кllародних органiзацiЙ стандартизацii, членом яких
:-\I1\III
.

е Пiдприемство чи

воно спiвпрацюе на пiдставi положень про TaKi органiзацiТ

з

або

_:повiдних договорiв.
5.2. Пiдприемство зобов'язане:

забезпечувати свосчасну сплату податкiв, зборiв i платежiв до бюджету та
-эр;fiавних цiльових фондiв згiдно iз законодавством;

забезпечувати збереженrrя закрiпленого

за ним державного майна

та

цiлъове використання бюджетних коштiв;

здiйснювати будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю, капiтальний
ремонт основних фондiв, а також забезпечувати свосчасне ocBoeHшI нових
виробничих потужностей;
створювати належнi умови дJuI високопродуктивноi працi, забезпечувати
*QRcoDE#
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додержаннrI законодавства цро працю, соцi€tльне

страхування, правил та норм

охорони працi, технiки безпеки;
здiЙснювати заходи з удосконаllення органiзацii дiяльностi Пiдприсмства;

здiйснювати заходи

з

удосконапення системи оплати працi

пiлвцщ9ццц матерiальнот заiнтересованостi працiвникiв
Особистоi працi, так

i

у

з

метою

результатах як

роботи Пiдприемства, забезпечувати економне та
рацiональне використання фо"ду споживання та своечаснi розрахунки з
шрацiвниками Пiдприсмства;

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, рацiон.шьного використання та вiдтвороння природних pecypciB i
забезпеченнrI екологiчноi безпеки;

забезпечувати збереження державноТ таемницi
_

та

режиму

-.,peTHocTi;

здiйснювати заходи

з

додержання законодавства

з

питанъ цивiльного

,,_iIcTy;

здiйснювати бухгалтерський та оперативний облiк, складати статистичну
iнaнcoBy звiтнiсть згiдно iз законодавством;

-

визначати
-

за

погодженням

з

Уповноваженим органом управлiння

l.-iKoBy полiтику пiдприсмства, а також у разi необхiдностi вносити змiни до

надавати Уповноваженому органу управлiння iнформашiю гtро
-..i:нсово-господарську дiяльнiсть Пiдприсмства (у тому числi фiнансову
. - _.;iL,Tb
_-.

(рiчну та промiжну), звiт про виконання рiчного та з поквартальною

]ltвкою фiнансового плану, роботу

-.-..lювоння питанъ конфлiкту iHTepeciB

-

,._iB державноТ власностi,
,,,-.-tiHHlI

з

питань запобiгання корупцii,

та господарськi

операцiТ), стан

у тому числi корпоративних прав, ефективнiсть

державним маЙном.
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6. Статугний капiтал, спецiальнi (цiльовi) фонди
та майно Пiдприемства

6.1. Для забезпечення дiяльностi Пiдприемства за рахунок

маЙна,

_зреданого йому Уповноваженим органом управлiння, доходу Пiдприсмства та
..._IIID(

не заборонених законодавством джерел створюсться статуtний капiтал

Пi.тrриемства, який становить 107 400 (сто ciM тисяч чотириста) гривень.
6.2. Статугний капiтал Пiдприемства може бути збiльшено або зменшено
за

рiшенням Уповноваженого органу управлiння.

6.3. На Пiдприсмствi за рахунок прибугку (доходу)

створюються

::rецiальнi (цiльовi) фонди, призначенi для покриття витрат, пов'язаних iз його

]lяльнlстю.
ВикористаннrI коштiв спецiальних (цiльових) фондiв (у разi iх створення)

здiйснюсться вiдповiдно до порядкiв, визначених Уповноваженим органом
управлiння.

6.4. Спецiальнi (цiльовi) фонди (у рuзi

вiдповiдно

до

зараховуються

У

затвердженого фiнансового плану.

суми коштiв, що

зазначаються

iх створення) використовуються

до

фiнансовому планi
спрямовуються державi як власнику i

державного бюджету. Розмiри вiдрахувань

до

фондiв

затверджуються Уповноваженим органом управпiння одночасно iз
затвердженнrIм фiнансового плану на поточний piK.

6.5. Майно Пiдприсмства cTaHoBJuITb виробничi та невиробничi фонди, а

також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться

в

самостiйномУ баЛаНСi

Пiдприемства.
6.6. Майно Пiдприемства е державною власнiстю

i

закрiплюеться За ниМ

на правi господарського вiдання.
6.7. Щжерелами формування майна Пiдприемства е:

майно,

у тому числi

кошти, переданi Уповноваженим

управлiння;

продукцiя, вироблена Пiдприсмством
дiяльностi;
=QRcoDE#

у

органом

результатi господарськоi

1з

доходи вiд власноi господарськоi дiяльностi;
кредити банкiв та iнших кредиторiв;

доходи за фiнансовими iнструментами;
капiтальнi вкладення та дотацii з бюджетiв;

безоплатнi

або благодiйнi внески,

пожертвування

пlдприемств,

органiзацiй та громадян;

iншi джерела, не забороненi законодавством.
6.в. Вiдчуження, у тому числi реалiзацiя транспортних засобiв, списання,

в

оренду та продовження договорiв оренди об'ектiв державноi
власностi, Що закрiпленi за Пiдприсмством на гrравi господарського вiдання,
здiйснення застави цiлiсного майнового комплоксу Пiдприемства, його
надання

структурних пiдроздiлiв, булiвель i споруд, передача в iпотеку здiйснюються за
погодженням з Уповноваженим органом управлiння в порядку, установленому
законодавством. Одержанi в результатi вiдчуження зазначеного майна кошти
використовуються вiдповiдно до затвердженого фiнансового плану.
6.9. Пiдприемство в повному обсязi володiс правом власностi на створену

ним iнформацiю.

6.10. Збитки, завданi Пiдприемству

в

результатi порушення його

майнових прав |ромадянами, юридичними особами, державними органами чи
органами мiсцевого самоврядування, вiдшкодовуються йому вiдповiдно до
закону.
6.1 1.

Пiдприсмство здiйснюс володiння, користування землею та iншими

природними ресурсами вiдповiдно до мети своеiдiяльностiтазаконодавства.
6.|2. Пiдприемство не мае права безоплатно передавати н€Lлежне йому
майно iншим юридичним особам чи громадянам, KpiM випадкiв, передбачених
законом.

6.1з. Списання з балансу не повнiстю амортизованих основних фондiв, а
також црискорена амортизацiя основних фондiв здiйснюються лише за згодою
Уповноваженого органу управлiння.

#QRCoDE#
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7. Управлiння Пiдприемством

'7.t.

Управлiння Пiдприемством здiйснюеться вiдгrовiдно

до

зi!конодавства та цього Статуту.

'7.2. Уповноважений орган управлiння реалiзуе своi права щодо
управлiння Пiдприемством через директора, який пiдзвiтний УповнОВаЖеНОМУ
органу управлiння.

7.3. Управлiння Пiдприсмством вiдповiдно до повновarкень, виЗначениХ

зilконодавством та цим Статугом, здiйснюеться його директором, який.
призначасться на посаду Уповноваженим органом управлiння шляхом
укJIадення контракТУ,

у якому визначаються строк наЙму, права, обов'язки i

вiдповiдальнiсть директора, умови його матерiitльного забезпечення, звiльнення

iншi умови найму за погодженням cтopiн.
7.4. Щиректор е одночасно керiвником органу з оцiнки вiдповiДНОСТi.

з посади та

7.5. Щиректор вiдповiдно до покладених на нъого завдань:

здlиснюс керiвництво Пiдпри€мством;
несе персонttльну вiдповiдальнiсть за стан та дiяльнiсть Пiдприсмства;

без окремого

дор}п{ення представляе iнтереси Пiдприсмства

в

ycix

органах, установах, органiзацiях та на пiдприсмствах;

бере у{асть у

розробленнi стратегiчних планiв розвитку

Пiдприсмства;
готуе пропозицii щодо вдосконzшення роботи Пiдприемства;
напрямiв
уносить пропозицii щодо формування стратегiТ та прiоритетних
розвитку Пiдприсмства;

проект
уносить Уповноваженому органу управлiння на затвердження

фiнансового плану Пiдприемства;

та

виконання

звiтус перед Уповноваженим оргаIrом управлiння про

результати

несе персональну вiдповiдальнiсть за формування

фiнансового плану Пiдприсмства;
.]iяльностi Пiдприемства;

подас Уповноваженому органу управлiння iнформацiю про фiнансово#QRCoDE#
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осподарсъку дiяльнiсть Пiдприемства, стан об'ектiв державноi власностi, у

то\lу числi корпоративних прав, ефективнiсть управлiння

державним

майном;
подас Уповноваженому органу управлiння пропозицii щодо внесення змiн
.fo цього Статугу;

видас вiд iMeHi Пiдприсмства довiреностi на вчинення вiдповiдних
правочинiв;
видае накази з питань дiяльностi Пiдприемства;

визначае

та

затверджуе штатний розпис

i

органiзацiйну структуру

Пiдприемства та BHeceHIUI змiн до них за погодженням

з

Уповноваженим

органом управлiння;
затверджус положення про cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприсмства;

вирiшус питання добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii кадрiв,
призначас на посади та звiльняс

з

посад працiвникiв Пiдприемства, KpiM

заступникiв директора, головного бухгалтера та керiвника юридичноi служби
Пiдприсмства, якi призначаються на посади i звiльняються з посад директором
Пiдприемства за погодженням з Уповноваженим органом управлiння, здiйснюс

розподiл функцiон€tльних

обов'язкiв

мiж ними, уживае заходiв

дJuI ix

заохочення та накладае дисциплiнарнi стягнення;

до законодавства рiшення про притягнення до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв

приймае вiдповiдно

матерiальноi та
Пiдприсмства;

вiдповiдно до законодавства встановлюс розпорядок робочого дня, обирае

форми

i систему оплати працi,

установлюе працiвникам KoHKpeTHi розмiри

тарифних ставок, вiдрядних розцiнок, посадових окладiв на
передбачених колективним договором та г€tлузевою

угодою;

здiйснюс матерiальне заохочення (премiювання)
Пiдприсмства;
забезпечуе безпечнi умови роботи працiвникам Пiдприсмства;

укладае колективний договiр;
#QRcoDE#
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та iншого облiкУ

на

Пiдприсмствi, а також пiдписуе фiнансову та iншу звiтнiсть вiДпОВiдно

ДО

вирiшуе питання органiзацii бухгалтерського
законодавства;

розпоряджаеться вiдповiдно до законодавства та цього СтатУту майном

Пiдприемства, у тому числi його коштами;
погоджуе з Уповноваженим органом управлiння у випадках, виЗначених

законами УкраТни, r{инення господарського зобов'язання, щодо якого

е

заiнтересованiсть, та значного господарського зобов'язання;

укладае вiд iMeHi Пiдприемства договори (укладання договорiв щодо
проведення незаJIежних аудиторських перевiрок рiчноТ фiнансовоi ЗВiтнОСтi,
договорiв про спiльну дlялънlсть, договорlв Koмlc1l, дор}чення та управпlння
майном, а також унесення змiн до них здiйснюються за погодженняМ З
Уповноваженим органом управлiння);
вiдкривае рахунки в установах банкiв;

погоджус вiдповiдно до закону з Уповноваженим органом управлiння
передачу в оренду та продовження договорiв оренди майна, закрiпленого за
Пiдприемством на правi господарського вiдання;

забезпечус вiдповiдно

до

закону оприлюднення Пiдприсмством

iнформацiт про його дiяльнiсть та несе вiдповiдальнiсть за оприлюднення та
достовiрнiсть такоТ iнформацii;
своечасно вживас заходiв iз запобiгання банкрутству Пiдпри€мства

в разi

його неплатоспроможност1;

повiдомляе про cBoi вiдрядження за кордон УповноважениЙ оргаН
управлiння;

вирiшуе iншi питання дiяльностi Пiдприемства вiдповiдно до вимог
законодавства та цього Статугу.

на

перiод вiдсугностi директора тимчасове виконання обов'язкiв

керiвника Пiдприсмства покJIадасться на одного iз заступникiв директора згiдно
з наказом.

7.6. На Пiдприемствi угворюеться науково-технiчна Рада на
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ДОРаДчого органу для розгляду поточних

i перспективних наукових,

на)rково-

технiчних та iнших питань.
НаУкОво-технiчна рада

дiс на пiдставi положення, яке

затверджуеться

директором Пiдприемства.

7.7. !иректор та заступники директора Пiдприемства мають право
ПОДаВати Документи для державноТ реестрацii речових прав на нер}хоме майно,

закрiплене за Пiдпри€мством

на правi господарського вiдання.

У

Разi змiни директора Пiдприемства обов'язковим е проведення
ПОЗаПлановоi перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi Пiдприемства в
7.8.

порядку, передбаченому законом.
8. Трудовий колектив Пiдприемства

8.1. ТрУдовий колектив Пiдприемства становJuIтъ yci громадяни, якi
ПрацеЮ беруть

СВО€Ю

rIасть у Його дiяльностi згiдно з трудовим договором

(контрактом, угодою).

8.2. Трудовий колектив Пiдприемства форму€ться
вiдповiдно до вимог законодавства.

на запшIьних засадах

8.3. Умови органiзацii та оплати працi членiв 1фудового колективу
Пiдприемства,

ix

соцiальний захист визначаються вiдповiдно

до

вимог

законодавства.
В.4. Вiдносини мiж адмiнiстрацiею Пiдприемства та трудовим колективом

регулюються колективним договором.
В.5. Рiшення iз соцiалъно-економiчних питань, що стосуються дiяльностi

Пiдприсмства, розробляютъся

i

приймаються його органами управлiння за

у{астю трудового колективу та уловноважених ним органiв i вiдображаються в
колективному договорi. Колективним договором також регулюються питанFUI

охорони працi, виробничi

та трудовi вiдносини

трудового колективу

з

адмiнiстрацiею Пiдприемства.

Форми

I

l
l

i

системи оплати шрацi, розмiри тарифних ставок, вiдрядних

no.rriHoK, посадових окладiв, премiй, винагород, надбавок
*оксоов*

i

доплат
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установлюютъся Пiдприсмством у колективному договорi з дотриманням норм

i

гарантiй, передбачених законодавством, а також Генеральною та гаJý/зевою

угодами.

8.6. Питання соцiального розвитку, зокрема полiпшення умов працi,
життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування членiв трудового
колективу та ix сiмей, вирiшуються трудовим колективом за )цастю директора
Пiдприсмства.
В.7. Пiдприсмство

в межах повноважень i за рахунок власних коштiв

може встановлювати в колективному договорi додатковi трудовi та соцiально-

побуговi пiльги для працiвникiв (у межах видаткiв, передбачених фiнансовим
планом).
8.В. Загальнi збори трудового колективу Пiдприемства:

розгJIядають i схв€lJIюють проект колективного договору;

заслуховують iнформацiю про виконання сторонами колективного
договору;

беругь )п{асть у визначеннi критерiiв матерiального стимулювання працi
спiвробiтникiв Пiдприсмства;
беруть )пrасть у вирiшеннi питань соцiального розвитку Пiдприемства.

В.9. Трудовий колектив реалiзуе своi повноваження на пiдставi рiшень
загалпьних зборiв трудового колективу,

якi проводяться не рiдше нiж один раз

на piK. Рiшення зага.пьних зборiв трудового колективу приймаються простою

бiльшiстю голосiв присугнiх на засiданнi працiвникiв шляхом вiдкритого
голосування. Iнформацiю

про проведення загаJIьних зборiв

трудового

колективу доводять до вiдома Bcix працiвникiв за тиждень. Загальнi збори

трудового колективу визначають своТх повноважних представникiв

дJuI

пiдписання колективного договору та контролю за його виконанням.

8.10. Iнтереси трудового колективу може представляти профспiлкова
органiзацiя Пiдприемства, яка дiс згiдно iз законодавством.

#QRCoDE#
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9. Господарсъка дiяльнiсть Пiдприемства

9.1. Пiдприемство самостiйно планус свою господарську лiяльнiсть

з

урахуванням споживчого попиту на його послуги та на пiдставi договорiв iз
замовниками (покупцями, продавцями).

9.2. Пiдприемство здiйснюе

забезпеченrrя впасноi господарськоi

дiяльностi.

9.3. Пiд час lrровадженнrl господарськоТ дiяльностi Пiдприсмство
користу€ться земельними, водними та iншими природними ресурсами
вiдповiдно до вимог законодавства.

9.4. Основним показником ефективностi дiяльностi Пiдприемства с
прибугок, що визначаеться як рiзниця мiж одержаними ним доходами вiд
господарськоi дiяльностi та здiйсненими виц)атами.

9.5. Прибуток Пiдприемства, що за.пишаеться пiсля сплати податкiв,
зборiв, платежiв та iнших обов'язкових вiдрахувань до спецiальних (цiльових)
фондiв

у разi Iх створення, розподiляеться вiдповiдно до фiнансового

плану

Пiдприемства.

9.6. {жерелом коштiв на оплату працi працiвникiв ПiдприСмства

е

частина доходу, одержаного в результатi його господарськоТ дiяльностi.
10. Компетенцiя Уповноваженого органу управлiння

10.1. Уповноважений орган управлiння вiдповiдно до покJIадених на

нього завдань здiйснюе повноваження щодо реалiзацii прав держави як
власника майна, переданого Пiдприемству, що пов'язанi з володiнням,
користуванням

i розпоряджаннlIм ним у межах, визначених

законодавством, з

метою задоволення державних та суспiльних потреб.
1

0.2. Уповноважений орган улравлiння:

10.2.1. Приймае рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприсмства.

10.2.2. Затверджус Статуг та змiни

контроль за його дотриманням.
#QRCoDE#

до Статугу Пiдприсмства,
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10.2.3. Призначае на посаду та звiльняе з посади директора Пiдприемства,

укладае та розривае з ним контракт, здiйснюе контроль за дотриманням його
вимог.
|0.2.4. Затверджуе стратегiчнi плани розвитку Пiдприемства та здiйснюе
контроль за ix виконанням.

10.2.5. Затверджус вiдповiдно

до закону рiчний

фiнансовий

план та змiни до нього, рiчний iнвестицiйний план, а також
iнвестицiйний план на середньострокову перспективу (3-5 poKiB)
Пiдприемства та здiйснюс контроль за ix виконанням у встановленому
порядку.
10.2.6. Проводить Iчlонiторинг фiнансовоi дiяльностi, зокрема виконання

покiвникiв фiнансового плану ГIiдприемства, та вживае заходiв для полiпшення
його роботи.

|0.2.7. Веде облiк об'сктiв дер>itавноi власностi, що перебрають в Його

управлiннi, здiйснюс контроль за ефективним використанням

i

збереженням

таких об'сктiв Пiдприсмства.
10.2.8.

Погоджус штатний розпис

та

органiзацiйну структуру

Пiдприемства та змiни до них.
10.2.9.

Погоджуе кандидатури на посади

головного бргалтера

та

заступникiв директора,

керiвника юридичноi служби ПiдпРИеМСТВа i

звiльнення ix з посад.

Погоджус укладання Пiдприемством договорiв про спiльнУ
дiяльнiсть, договорiв KoMicii, доруrення та управлiння майном, а такоЖ
10.2.10.

унесення змiн до них.

tl . Погоджуе вiдповiдно до законодавства укJIадання Пiдприсмством
договорiв щодо проведення нез€шежних аудиторських перевiрок рiчноi
10.2.

фiнансовоi звiтностi.
10.2.|2, Приймае рiшення у випадках, визначених законами УкраТни, про
надання згоди на вчинення Пiдприемством господарського зобов'язання, щодо

якого е заiнтересованiсть, Td значного господарського зобов'язання,
#QRcoDE#
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вiдмову

в

наданнi такоi згоди

та несе

встановлену законами Украiни

вiдповiдалънiсть за прийняття таких рiшень.
10.2.13. Погоджуе в установленому законодавством порядку передачу в
оренду та продовження договорiв оренди майна, единих майнових комплексiв,

закрiплениХ за ПiдпРиемством на правi господарського вiдання,

а

також

реалiзацiю транспортних засобiв.

|0.2.14. Забезпечуе виконання вiдповiдно до законодавства
функцiй
управлiння об'ектами державноi власностi.
10.2.15. Погоджус

з

в установленому законодавством порядку утворення

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Пiдприемства.

10.2.16. Погоджус списання

з

балансу

не повнiстю

амортизованих

основних фондiв, а також прискорену амортизацiю основних
фондiв.
10.2.17. Забезпечуе вiдповiдно до законодавства проведення

щорiчноi

незаJIежноi аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi Пiдприемства.

10.2.18.

У

разi змiни директора Пiдприсмства забезпечуе проведення

цозаплановот перевiрки фiнансово-господарськоi дiялъностi Пiдприемства в
порядку, передбаченому законом.
10.2.19. Здiйснюе

iншi повноваження вiдповiдно до законодавства

-га

цього Статугу.
1

1. Припинення Пiдприемства

i 1.1. Припинення Пiдприемства здiйснюеться шJUIхом його
реорганiзацii

(злитгя, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii

за

рiшенням

уповноваженого органу управлiння) а у випадках, передбачених законом,

-

за

рiшенням суду.

11.2. Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюсться лiквiдацiйною комiсiсю,
IIризначеною Уповноваженим органом управлiння, а в разi його припинення за
рiшенням суду - комiсiсю, утвореною вiдповiдно до рiшення суду.

11.з.

З

моментУ призначеннЯ лiквiдацiйноТ KoMicii до Hei переходятъ
повноваження з управлiння Пiдприсмством. Лiквiдацiйна комiсiя складае
#QRCoDE#
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лiквiдацiйний баланс Пiдприемства, подае його
Уповноваженого органу управлiння. Порядок

i строки

на

затвердження до

проведення лiквiдацii, а

також строки дJUI подання заяв та претензiй кредиторами визначаютъся
законом.

Пiд час реорганiзацii та лiквiдацiТ Пiдприемства працiвникам, якi
звiльняютъся, гарантуеться дотримання Тх прав та iHTepeciB вiдповiдно
до
1

1.4.

законодавства про працю Украiни.
11.5. ПiДПРИСМСТВО ВВажаеТЬся таким, що припинилося, з
дня внесення до

единого державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань запису про державну реестрацiю його припинення.
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