
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ Е Н Н Я  № 478

. 23 грудня  _2022 р. 3 4  сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства
«Обласна спеціалізована аптека №1»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 Цивільного 
кодексу України, статей 57, 78 Господарського кодексу України, рішення 20 
сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року №360 «Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об'єкти комунальної власності», враховуючи клопотання управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині місцезнаходження комунального підприємства 
«Обласна спеціалізована аптека №1» та привести його статут у відповідність до 
чинного законодавства.

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Обласна спеціалізована 
аптека №1», викладений у новій редакції (додається).

3. Доручити керівнику комунального підприємства «Обласна спеціалізована 
аптека №1» Щербатому B.C. здійснити всі організаційно-правові заходи, 
необхідні для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, а також Статуту, викладеного в новій редакції, і надати копію 
зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Л) 7 сесії Вінницької
обласної Ради %_ скликання
від Л Ь, Л/, 2022 року № 1/1%

С Т А Т У Т  
комунального підприємства 

«Обласна спеціалізована 
аптека

(нова редакція)

м. Вінниця, 2022 р.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 
України та є документом, який регламентує діяльність комунального 
підприємства «Обласна спеціалізована аптека № 1»

1.2. Комунальне підприємство «Обласна спеціалізована аптека № 1» 
(далі -  Підприємство) є підприємством, створеним рішенням 7 сесії 
Вінницької обласної Ради 5 скликання від 29.12.2006 року «Про створення 
комунального підприємства «Обласна спеціалізована аптека № 1» на спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
відповідно до вимог статей 140, 142, 143 Конституції України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про власність», 
Господарського кодексу України.

Підприємство є об’єктом права спільної власності територіальних 
громад, сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька 
обласна Рада (далі -  Орган управління майном).

1.3 .Найменування:
- повне назва українською мовою - Комунальне підприємство «Обласна 
спеціалізована аптека № 1»;
- скорочене українською мовою - КП «Обласна спеціалізована аптека № 1».
- повне англійською мовою -  Municipal Enterprise "Regional specialized 
pharmacy No. 1"
- скорочене англійською мовою - ME "Regional specialized pharmacy No. 1"

1.4 Місцезнаходження Підприємства: Україна, 21005, Вінницька 
область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109.

1.5 У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, 
Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно 
правовими актами, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та Органу 
управління майном, а також цим Статутом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основною метою Підприємства є:
підвищення рівня задоволення потреб населення, закладів охорони 

здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій в продукції медико- 
фармацевтичного призначення (лікарські засоби -  ліки, лікарські речовини, 
лікарська рослинна речовина, мінеральні води лікувальні, імунобіологічні 
препарати; вироби медичного призначення - перев’язочні матеріали і 
лейкопластирі, гумові вироби санітарії і гігієни, пластикаті системи для 
забирання, переливання крові і кровозамінників, аптечний посуд і



рецептурне скло, дезінфекційні засоби, інші медичні товари; хімреактиви) з 
метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Забезпечення потреб закладів охорони здоров’я та населення в 

медикаментах та інших виробах медичного призначення.
2.2.2. Виробництво лікарських засобів в умовах аптеки, оптова, 

роздрібна торгівля лікарським засобами.
2.2.3. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, пересилання, ввезення вивезення, реалізація 
(відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

2.2.4. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.
2.2.5. Здійснення контролю за виконанням нормативних актів, що 

регламентують фармацевтичний порядок, санітарний режим, технологію 
виготовлення ліків, правила зберігання, обліку та відпуску лікарських 
засобів.

2.2.6. Здійснення торгівельно-закупівельної діяльності, що не 
суперечить законодавству України з метою отримання коштів для придбання 
лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2.3. Мінімальний обов’язковий номенклатурний перелік послуг 
Підприємства складає:

2.3.1. Визначення поточної та перспективної потреби в лікарських 
засобах та виробах медичного призначення.

2.3.2. Організація роботи по укладанню договорів з виробниками та 
постачальниками препаратів, медикаментів.

2.3.3. Отримання від виробників-постачальників медикаментів та інших 
товарів медичного призначення.

2.3.4. Організація проведення інформаційної роботи серед медичних 
працівників про наявний асортимент лікарських засобів та інших товарів 
медичного призначення.

2.3.5. Проведення санітарно-освітньої роботи серед населення.
2.4. Види діяльності, які згідно із законодавством потребують 

спеціальних дозволів (ліцензій) Підприємство здійснює після отримання 
таких дозволів (ліцензій).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, поточні та валютні рахунки у банківських установах, 
круглу печатку, штамп зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним 
кодом, знак для товарів та послуг та інші реквізити.

3.2. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.
3.3. Підприємство здійснює свою діяльність у межах встановленим 

законодавством та керується в своїй діяльності законами України.



3.4. Підприємство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, 
може бути позивачем та відповідачем в суді.

3.5. Підприємство з дозволу Органу управління майном може брати 
учать в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, фондах, 
консорціумах, асоціаціях, та інших добровільних об’ єднаннях.

3.6. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність працівників та штатний розпис.

3.7. Підприємство має право самостійно створювати, реорганізовувати, 
ліквідовувати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи, погоджуючи питання про їх розміщення з відповідними органами 
самоврядування. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів 
підприємства визначаються Положенням про них, які затверджуються 
директором Підприємство. Такі відокремлені структурні підрозділи не мають 
статусу юридичної особи, вони можуть відкривати рахунки в установах 
банків відповідно до законодавства України.

3.8. Підприємство не відповідає по зобов’язаннях Органу управління 
майном, а Орган управління майном не відповідає по зобов’язаннях 
Підприємства.

3.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’ язаннями в 
межах власного майна, на яке відповідно до чинного законодавства може 
бути звернено стягнення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство має право:
- самостійно планувати, організовувати та здійснювати свою 

господарську діяльність, визначати і реалізовувати перспективи свого 
розвитку:

- розпоряджатися одержаним доходом (прибутком), що залишається 
після сплати податків та інших обов’язкових платежів відповідно до 
затвердженого фінансового плану;

- користуватися за погодженням з Органом управління майном 
банківськими та комерційними кредитами в тому числі кредити під 
забезпечення майном, яке належить Підприємству на праві користування та 
праві господарського відання;

- купувати та продавати цінні папери згідно з чинним законодавством 
України;

- відкривати поточні (у тому числі валютні) та інші рахунки в будь 
якому з банків для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових 
кредитних та касових операцій;

- укладати договори (контракти) з юридичними особами та окремими 
фізичними особами на виробництво товарів, виконання робіт, надання 
послуг на договірних засадах за договірними цінами чи за встановленими 
тарифами;



- самостійно, в межах чинного законодавства, встановлювати форми та 
системи праці, її організації і нормування. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку;

- придбати, орендувати майно, необхідне для забезпечення своєї 
діяльності.

4.2. Права Підприємства реалізуються ним відповідно до чинного 
законодавства України.

4.3. Підприємство зобов’язане:
- дотримуватись вимог законодавства України, нормативно-правових 

актів та цього Статуту;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов’язкових 

платежів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;
- відповідно до укладених договорів забезпечувати поставку продукції 

і товарів, надання послуг;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з 
охорони праці, техніки безпеки;

- здійснювати заходи з удосконалення організації виплати заробітної 
плати працівникам з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як і 
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботі 
Підприємства;

- надавати Органу управління майном будь-яку інформацію щодо 
діяльності Підприємства, у тому числі інформацію про наявність і поточний 
стан майна та зміни в його стані;

- здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї 
роботи, вести статистичну звітність, а також надавати, в порядку і відповідно 
до вимог чинного законодавства, фінансову звітність та статистичну 
інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також іншу інформацію, 
передбачену законодавством. Директор Підприємства та головних бухгалтер 
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і 
достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

- проводити інвентаризацію належного йому майна забезпечити 
достовірність даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 
статистичної інформації;

- вести облік військовозобов’язаних, виконувати заходи з цивільної 
оборони та протипожежної безпеки відповідно до чинного законодавства;

- у повному обсязі та якісно реалізовувати інші повноваження 
покладені на Підприємство цим Статутом.

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1. Управління Підприємством здійснюється Органом управлінням 
майном відповідно чинного законодавства України та цього Статуту.

5.2. Орган управління майном:
- затверджує Статут підприємства та зміни до нього;



- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 
зв'язку з їх порушенням;
- затверджує фінансовий план підприємства та контролює його виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади директора підприємства, укладає 
та розриває контракт з директором підприємства, здійснює контроль за 
виконанням контракту згідно чинного законодавства;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, закріпленого за 
підприємством;
- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.3. Директор підприємства:
- здійснює керівництво діяльністю підприємства згідно з чинним 
законодавством;
- відповідає за результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
- організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії 
розвитку підприємства на основі потреб населення та ринкової ситуації;
- створення для персоналу безпечних умов праці та виконання вимог техніки 
безпеки на робочих місцях, виконання протипожежних заходів, дотримання 
правил охорони праці, забезпечення працівників предметами медичного та 
господарського обладнання, їх раціональне використання;
- забезпечує своєчасне складання і подання на затвердження фінансових 
планів, а також виконання показників фінансових планів;
- забезпечує своєчасне подання звітів про виконання фінансових планів до 
Органу управління майном;
- забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим 
бюджетами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також 
виконання господарських і трудових договорів;
- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, 
у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його 
імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів 
іншим посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в 
установах банків поточні та інші рахунки;
- забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил 
внутрішнього трудового розпорядку та виконання посадових і 
функціональних обов’язків;
- укладає трудові договори з працівниками підприємства, в тому числі, 
призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного 
бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників 
підприємства, приймає передбачені законодавством про працю рішення в 
сфері трудових відносин;
- забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного 
договору в порядку, визначеному законодавством України;



- забезпечує дотримання на підприємстві вимог законодавства про охорону 
праці, трудового законодавства, санітарно-гігієнічних та протипожежних 
норм і правил, створення належних умов праці;
- вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 
плати, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до 
законодавства;
- несе відповідальність за збитки, завдані підприємству з вини працівників 
підприємства в порядку, визначеному законодавством;
- затверджує положення про структурні підрозділи підприємства, інші 
внутрішні положення, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності 
підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих 
організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам:
- забезпечує захист майнових інтересів підприємства в суді, органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування;
- має право першого підпису на фінансових, банківських та інших 
документах;
- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;
- забезпечує оприлюднення інформації про діяльність підприємства, а також 
річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком щодо неї, 
шляхом розміщення на веб-сайті (вебсторінці) згідно вимог чинного 
законодавства;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 
плану розвитку підприємства, виконання показників ефективності діяльності 
підприємства, якість послуг, що надаються підприємством, використання 
наданого на праві оперативного управління підприємству майна і доходу 
згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених підприємством 
договорів;
- користується правом розпорядження коштами підприємства відповідно до 
законодавства та затвердженого фінансового плану, а майном згідно рішень 
Органу управління майном та цього Статуту;

забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за 
підприємством майна;
- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх працівників підприємства;
- забезпечує подання в установленому порядку Органу управління майном 
фінансову та іншу звітність підприємства (квартальну, річну) згідно вимог 
чинного законодавства;

забезпечує здійснення контролю за веденням та зберіганням 
документації;
- вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора підприємства 
згідно із законодавством, цим Статутом та укладеним контрактом.
п ; ' ' громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності 

д риємства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також



інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий 
колектив Підприємства.

5.5. Органом самоуправління підприємства є загальні збори трудового 
колективу, які:
- затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 
загальними зборами.

Загальні збори є повноваженими, якщо на зборах присутні більше 
половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається 
простою більшістю голосів.

Трудовий колектив Підприємства має повноваження, передбачені 
чинним законодавством України.

5.6. Інтереси трудового колективу у Підприємстві представляє 
профспілковий комітет або. інший уповноважений трудовим колективом 
орган.

5.7. На Підприємстві, відповідно до вимого чинного законодавства 
України, укладається колективний договір.

5.8. Право на укладання колективного договору від імені адміністрації 
Підприємства надається директору. Колективний договір укладається з 
однією або кількома профспілковими чи іншим уповноваженими на 
представництво трудовим колективом Підприємства органами, а у разі 
відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом.

5.9. Колективний договір регулює виробничі, трудові, соціально- 
економічні відносини та узгодження інтересі трудового колективу, Орган 
управління майном і уповноважених ними органів.

5.10. Працівники Підприємства підлягають соціальному та медичному 
страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку та розора встановлених 
чинним законодавством.

6. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Майно Підприємство становлять основні фонди та оборотні засоби, 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному 
балансі Підприємства.

6.2. Майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області закріплене за Підприємством на праві 
господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, 
Підприємство володіє, користується зазначеним майном з обмеженням 
правомочності розпорядження. Розпорядження основними фондами 
здійснюється Підприємством за згодою Органу управління майном. Орган 
управління майном здійснює контроль за використанням та збереженням



майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, не 
втручаючись в оперативно -  господарську діяльність Підприємства.

Підприємство звітує перед Органом управління майном щодо 
використання закріпленого за ним майна згідно з законодавством.

6.3. Орган управління майном може передати Підприємству майно в 
користування. Здійснюючи право користування майном, Підприємство 
володіє, користується ним, відповідно до договору, та чинного 
законодавства. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на 
вимогу кредиторів Підприємства.

Орган управління майном та Підприємство мають право відмовитися від 
договору користування майном в будь-який час відповідно до вимог чинного 
законодавства України та умов договору.

6.4. Джерелом формування майна Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;
- доходи, одержані від надання послуг, реалізації, від інших видів 

господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання майна у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
6.5.Підприємство вільне у виборі джерел формування свого майна 

відповідно до чинного законодавства.
6.6. Належність майна на праві господарського відання надає 

Підприємству право володіти, користуватися та розпоряджатися цим майном 
відповідно до чинного законодавства рішень Органу управління майном і 
цього Статуту.

6.7. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 
майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених 
законодавством та рішенням Органом управління майном.

Відчуження майна підприємства здійснюється у порядку, встановленим 
чинним законодавством та рішенням Органу управлінням майном. Одержані 
в результаті відчуження такого майна кошти спрямовуються у порядку, 
визначеному чинним законодавством та Органом управління майном.

Підприємство має право купувати, одержувати від уступки, дару, 
орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього в 
юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства.

6.8. Підприємств, відповідно до чинного законодавства, здійснює 
користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність 
за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Усі питання, які стосуються прав на земельні ділянки, які знаходяться у 
користуванні Підприємства, їх відчуження, вилучення, відмова від права 
користування, тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління 
майном.



6.9. Держава гарантує захист майнових прав Підприємства. Вилучення 
державою у Підприємства його основних фондів, оборотних коштів та 
іншого використовуваного ним майна здійснюється тільки у випадках,
передбачених законами України.

6.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушень його майнових 
та особистих (немайнових) прав іншими юридичними і фізичними особами, 
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.11. Статутний капітал Підприємства становить 600 (шістсот) тисяч
гривень.

7. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Уся господарська та фінансова діяльність підприємства спрямована 
на досягнення мети, виконання поставлених завдань та здійснюється 
відповідно до чинного законодавства і Статуту підприємства.

7.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку. Планування фінансово-господарської діяльності 
здійснюється підприємством шляхом складання, у порядку визначеному 
чинним законодавством річних фінансових планів.

7.3. Головними критеріями ефективності господарської діяльності 
підприємства є виконання його фінансового плану та зобов’язань, 
встановлених договорами. Фінансовий план є основним плановим 
документом, згідно з яким підприємство отримує доходи і здійснює видатки, 
визначає обсяг спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 
року відповідно до статуту.

7.4. Директор підприємства несе відповідальність за своєчасність 
складання, подання на затвердження фінансового плану, а також за 
виконання показників затвердженого фінансового плану. Підприємство 
звітує про стан виконання фінансового плану перед Органом управління 
майном згідно законодавства.

7.5. Відносини підприємства з іншими юридичними та фізичними 
особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 
відповідних правочинів та договорів.

7.6. Умови оплати праці працівників підприємства визначаються 
трудовим договором між директором підприємства та працівником з 
урахуванням вимог законодавства, затвердженого фінансового плану та 
положень цього Статуту.

7.7. Мінімальний розмір заробітної плати працівників підприємства не 
може бути нижчим встановленого законодавством мінімального розміру 
заробітної плати.

7.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської діяльності.

7.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,



премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і
гарантій, передбачених законодавством. _  .

7.10. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, здійснює оорооку і 
веде облік персональних даних працівників, бухгалтерську та статистичну 
звітність в порядку та за формами, встановленими законодавством для 
суб’єктів господарської діяльності, що мають статус комунального
підприємства.

7.11. Орган управління майном здійснює контроль за збереженням 
переданого майна та його ефективним використанням, має право ініціювати 
проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та
господарської діяльності.

7.12. Підприємство веде у встановленому законодавством України
порядку облік військовозобов'язаних та проводить заходи з цивільної
оборони, протипожежної безпеки.

7.13. Підприємством використовуються власні доходи (прибутки) 
виключно для фінансування видатків на утримання комунального 
підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених Статутом.

7.14. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи згідно чинного законодавства 
України.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємства самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність 
відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Підприємство має право відкривати валютні рахунки в установах 
банків на території України та за її межами.

8.3. Підприємство самостійно здійснює у встановленому законодавством 
України порядку операції з імпорту продукції, товарів, послуг на основі 
зовнішньоекономічній договорів (контрактів).

8.4. Відрахування від операцій з валютою до бюджету, проводяться у 
порядку і в розмірах, передбачених чинним законодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 
або ліквідації за рішенням Органу управління майном, а у випадках 
передбачених чинним законодавством -  за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється згідно з чинним 
законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією яка 
утворюється Органом управління майном або судом, відповідно до чинного 
законодавства. Порядок проведення ліквідації, а також строк для заявленя



кредиторами своїх вимог, визначаються відповідно до чинного 
законодавства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї 
переходять повноваження з управління справами Підприємства.

9.3. При реорганізації та ліквідації Підприємства звільненим 
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України.

9.4. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки 
переходять до правонаступників.

9.5. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з 
моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.

10.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 
майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до 
чинного законодавства України.

10.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту 
державної реєстрації згідно чинн<$о законодавства.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


