
 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(тридцять перша сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

22.12.2022                                            Бердичів                                                   № 683 

  

 

Про затвердження Статуту Комунального 

підприємства «Комбінат комунальних 

підприємств міста Бердичева» у новій 

редакції 

 

Керуючись пп. 3 ч. 2 ст. 71 Бюджетного Кодексу України, ст. 57, 78 

Господарського Кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку із зміною деяких законодавчих актів та 

виробничою необхідністю, враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради, враховуючи лист управління житлово-комунального господарства від 

05.12.2022 №1194 щодо затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Комбінат комунальних підприємств міста Бердичева» у новій редакції, 

Бердичівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств міста Бердичева» у новій редакції (додається). 

2. Доручити начальнику Комунального підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств міста Бердичева» Пухальському В.В. провести 

державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 

3.1. рішення Бердичівської міської ради від 29.09.2005 № 624 «Про 

затвердження статуту Державного виробничого підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств». 

3.2. рішення Бердичівської міської ради від 15.12.2005 №652 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2005 № 624.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального 

господарства, транспорту та благоустрою. 

 

Міський голова  Сергій ОРЛЮК 
  



Додаток 

до рішення Бердичівської  

міської ради 

22.12.2022 № 683 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

МІСТА БЕРДИЧЕВА» 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік  

  



1. Загальні положення 

1.1. Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств міста 

Бердичева» (надалі «Підприємство»), створене згідно з рішенням 

Бердичівської міської ради від 19.03.1992 № 177, є власністю міської 

територіальної громади в особі Бердичівської міської ради Житомирської 

області (далі - Засновник). 

1.2. Засновником Підприємства є Бердичівська міська рада 

Житомирської області, місцезнаходження: Україна, 13300, Житомирська обл., 

м. Бердичів, пл. Центральна, буд. 1. 

1.3. Підприємство є юридичною особою, користується правом 

господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого 

імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести 

обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка 

відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом. 

1.4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Закону України 

«Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 за №1102-ІУ. 

1.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах 

банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути 

юридичної особи. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з 

дня його державної реєстрації. 

1.6. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 

Бердичівській міській раді. Органом, уповноваженим управляти підприємством, 

є Управління житлово-комунального господарства Бердичівської міської ради. 

1.7.Повне найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Комбінат комунальних підприємств міста Бердичева». 

Скорочене найменування підприємства: КП «ККП м. Бердичева». 

1.8. Місцезнаходження підприємства: Україна, 13300, Житомирська 

обл., м. Бердичів, площа Соборна, 24. 

1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями 

Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями 

Засновника. 

 

2. Мета і предмет діяльності 

2.1. Основною метою діяльності підприємства є здійснення виробничої 

та комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку і реалізації на її 

основі інтересів трудового колективу та мешканців міста. 

2.2. Основною діяльністю підприємства являється  виконання робіт, 

пов’язаних з метою здійснення організації поховання померлих і надання 

ритуальних послуг, передбачених Законом України «Про поховання та 

похоронну  справу», необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, реалізації товарів ритуальної належності, а також утримання 

і нагляд за всіма кладовищами Бердичівської територіальної громади.  

2.3. Основним предметом діяльності підприємства є: 

- організація поховання померлих і надання ритуальних послуг згідно з 

договорами-замовлення; 

- виготовлення і реалізація намогильних споруд; 



- надання населенню послуг з перевезення тіл померлих та осіб, що їх 

супроводжують; 

- виконання робіт з благоустрою кладовищ в межах фінансування 

Засновником; 

- виготовлення  і реалізація товарів ритуального призначення; 

- оптова і роздрібна торгівля товарами ритуального призначення та іншими 

товарами. 

2.3.1. Переробка і використання вторинної сировини, відходів 

виробництва, виготовлення засобів господарського і побутового призначення. 

2.3.2. Організація та виробництво товарів (виробів) із деревини та 

інших  природних, штучних та синтетичних матеріалів. 

2.3.3. Виробництво, закупівля, переробка та реалізація товарів виробничо-

технічного призначення, товарів народного споживання, в тому числі власної 

продукції. 

2.3.4. Торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність. 

2.4. Види діяльності, котрі не обумовлені Статутом, можуть здійснюватися 

після внесення змін і доповнень до нього в порядку, встановленому 

законодавством України. 

 

3. Юридичний статус Підприємства 

3.1. Підприємство є господарюючий суб'єкт, який має право 

юридичної особи та здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою 

одержання відповідного прибутку. 

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до 

Закону України «Про поховання та похоронну  справу», чинного законодавства 

України, цього Статуту та рішень Засновника. 

3.3. Засновник бере участь у розподілі прибутку, отримує інформацію 

про діяльність підприємства. 

3.4. Підприємство несе відповідальність по зобов'язанням в межах 

належного йому майна, переданого Засновником, згідно з чинним 

законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями 

Держави та Засновника. 

 

4. Майно підприємства 

4.1. Майно Підприємства становлять: основні фонди, оборотні кошти, 

а також інші цінності, передані Засновником, які відображаються в 

самостійному балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним 

на праві господарського відання. 

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:  

- майно, передане йому Засновником; 

- грошові внески Засновника; 

- доходи, одержані від здійснення підприємницької діяльності; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади; 

- кредити банків та інших кредиторів; 



- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством 

України. 

4.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною 

власністю і закріплені за Підприємством, здійснюються за погодженням із 

Засновником у порядку, що встановлений чинним законодавством України. 

4.5. Підприємство має право при погодженні із Засновником, здавати 

в оренду відповідно до чинного законодавства юридичним та фізичним 

особам основні засоби, а також списувати їх з балансу. 

4.6. Володіння і користування землею та іншими природними 

ресурсами Підприємство здійснює у встановленому законодавством порядку. 

4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його 

майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

йому за рішенням суду. 

4.8. Статутний капітал Підприємства складає 64 100,00 грн. (Шістдесят 

чотири тисячі сто гривень). 

 

5. Права та обов'язки Підприємства 

5.1. Підприємство за погодженням із Засновником планує свою 

діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку, 

відповідно до місцевих прогнозів, послуг та економічної ситуації. 

5.2. Підприємство вправі створювати філії, представництва, відділення та 

інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і 

розрахункових рахунків і затверджує Положення про них, погодивши його із 

Засновником. 

5.3. Підприємство здійснює роботи з удосконалення матеріально-

технічної бази, впровадження передового досвіду, комп’ютеризації 

сучасних засобів обчислювальної техніки і ефективних технологій 

обробки інформації, прогресивних технологій на виробництві. 

5.4. Підприємство зобов’язане забезпечувати: 

- виплату заробітної плати працівникам; 

- своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством України. 

5.5. Підприємство може здійснювати закупку необхідних 

матеріальних ресурсів  у юридичних та фізичних осіб. 

5.6. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної 

праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм 

охорони праці, техніки безпеки і соціального страхування. 

5.7. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та 

веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. 

 

6. Управління Підприємством 

6 1. Вищим органом управління є Засновник. 

6.2. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту 

та чинного законодавства України. 



6.3. Керівництво поточної діяльності Підприємства здійснює його 

начальник, який призначається міським головою за поданням заступника 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

6.3.1. Із начальником Підприємства укладається контракт. 

6.3.2. Безпосередню діяльність Підприємства спрямовує, координує та 

контролює Управління житлово-комунального господарства Бердичівської 

міської ради та заступник міського голови, якому відповідно до розподілу 

обов'язків делеговано міським головою функцію Органу управління майном, що 

передбачена контрактом, укладеним з начальником Підприємства, які також 

забезпечують здійснення контролю за виконанням начальником Підприємства 

умов контракту. 

6.4. Начальник визначає структуру управління Підприємством, штати та 

умови праці при погодженні із Засновником в особі заступника міського 

голови, згідно із розподілом обов’язків. 

6.5. Начальник Підприємства: 

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за 

виконання умов укладеного з ним контракту, забезпечення своєчасного 

виконання прав та обов’язків перед Органом управління майном; 

- діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх 

установах та організаціях; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного 

законодавства України; 

- укладає та підписує договори, видає доручення, відкриває в установах 

банків розрахунковий та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; 

- здійснює прийом, звільнення працівників Підприємства згідно з 

законодавством України; 

- вживає заходів заохочення, накладає стягнення до працюючих;  

- затверджує службові обов'язки для своїх заступників, керівників 

відділів; 

- веде прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги та 

приймає по них необхідні рішення; 

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності 

Підприємства; 

- приймає рішення, як юридична особа, по поданню відзиву, 

визначенню претензій до суб'єктів, а також урегулюванню претензій і позовів 

до Підприємства. 

6.6. Заступники начальника, головні спеціалісти, керівники та 

спеціалісти підрозділів, майстри призначаються і звільняються з посади 

начальником. 

6.7. Трудовий колектив Підприємства складається із громадян, які 

приймають участь своєю працею в його діяльності на умовах трудового 

договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові 

відносини працівника з Підприємством. 

6.8. Т рудовий колектив: 

-  розглядає та затверджує проєкт колективного договору;  



- розглядає та вирішує питання самоуправління; 

- погоджує перелік та порядок надання працівникам соціальних пільг; 

- приймає участь в матеріальному та моральному стимулюванні 

продуктивності праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську 

діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до 

державних нагород. 

6.9. Повноваження трудового колективу реалізуються його 

загальними зборами. 

6.10. Право укладення колективного договору від імені Засновника 

надається начальнику Підприємства, а від імені трудового колективу - 

уповноваженому ним органу. 

 

7. Господарська діяльність Підприємства. 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток. 

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після 

покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрата на оплату праці, 

оплата відсотків по кредитах банків та позики, внесків, передбачених 

законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань в 

галузеві фонди, розподіляється рішенням Засновника. 

7.3. Підприємство утворює, згідно чинного законодавства України, 

цільові фонди (фонд виробництва, споживання, резервний та інші), призначені 

для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю. 

7.4. Розміри оплати праці працівників Підприємства регламентуються 

чинним законодавством України і залежать від кваліфікації, складності і умов 

праці, а також наявності відповідних коштів і не можуть бути нижчими 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

7.5. Відносини КП «ККП м. Бердичева» з іншими підприємствами, 

організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності 

здійснюються на основі договорів та чинного законодавства України. 

7.6. Підприємство складає плани господарської діяльності, фінансові 

плани та погоджує їх із виконавчим органом Бердичівської міської ради. 

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 

чинним законодавством України. 

7.8. Підприємство реалізує послуги основної діяльності (організування 

та надання ритуальних послуг) за цінами та тарифами, встановленими 

місцевими органами влади; ціни на інші види послуг та товари встановлюються 

Підприємством самостійно. 

7.9. Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться 

в безготівковому та готівковому порядку згідно з чинним законодавством 

України. 

7.10. Підприємство несе відповідальність за додержання договорів 

і розрахункової дисципліни. 

7.11. Облік та звітність Підприємства здійснюється згідно вимог 

нормативних та статистичних документів. 

 



8. Ліквідація і реорганізація Підприємства. 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства здійснюється за 

рішенням Засновника або за рішенням суду згідно з чинним законодавством 

України. 

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 

яка утворюється рішенням Засновника, або суду. До складу ліквідаційної 

комісії входять представники Засновника та трудового колективу Підприємства. 

8.3. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства 

визначаються чинним законодавством України. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї 

переходять повноваження по управлінню Підприємством. 

8.5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, 

які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства. 

8.6. Підприємство вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту 

внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. 

 

 

 

 

Міський голова  Сергій ОРЛЮК 


