Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 411 від 24.11.2016р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про затвердження Статуту комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у новій редакції»
 
Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення Статуту комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у відповідність до вимог чинного законодавства України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про  затвердження  Статуту комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.


В.о. міського голови                                             		А. Орловський


Керуюча справами                                             		О. Оніщенко 










Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 24.11.2016р.
№ 411

Про затвердження  Статуту комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у новій редакції

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення Статуту комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у новій редакції (додається). 

2. Доручити директору комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                                                  	Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами 							          О. Оніщенко




Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№









СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
 «СЛУЖБА З  ОБСЛУГОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(нова редакція) 

























                                                        

м. Одеса – 2016

	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СЛУЖБА  З ОБСЛУГОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СЛУЖБА З ОБСЛУГОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КУ «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів ОМР».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КУ «Служба по обслуживанию административных зданий исполнительных органов ОГС».
1.3. Місцезнаходження Установи: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.4. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.5. Установа є бюджетною неприбутковою установою.
1.6. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її реєстрації.
1.7. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи, рахунки  в органах Державної казначейської служби України.
1.8. Установа у своїй діяльності  керується Конституцією і законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами  України, рішеннями Одеської міської ради,               її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, цим Статутом.

	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 


2.1. Установа створена з метою забезпечення комплексного, ефективного та належного обслуговування адміністративних приміщень, будівель комунальної власності територіальної громади м. Одеси, в яких розміщуються Одеська міська рада та її виконавчі органи, та створення сприятливого інформаційного простору через телекомунікаційні мережі, технічне забезпечення функціонування міського телекомунікаційного вузла та виконання функцій оператора міської комп’ютерної мережі Одеської міської ради та технічної підтримки у сфері збору, накопичення та зберігання даних.
		2.2. Предметом діяльності Установи є: 
2.2.1. Забезпечення утримання приміщень, будівель разом з прилеглими територіями комунальної власності територіальної громади м. Одеси, в яких розташовані Одеська міська ради та її виконавчі органи        (далі – адміністративні будівлі), у належному санітарно-гігієнічному та протипожежному стані. Прибирання приміщень адміністративних будівель та прилеглих територій, усунення сміття та надання суміжних послуг допоміжного характеру.
	Організація та забезпечення проведення поточного ремонту адміністративних будівель, а також підтримання їх належного технічного стану.

Здійснення контролю за системою опалення та кондиціювання в адміністративних будівлях.
Забезпечення в межах наданих повноважень здійснення протиаварійних і профілактичних заходів щодо адміністративних будівель, невідкладних протиаварійних заходів та заходів з подолання та усунення наслідків аварійних ситуацій, які виникли в адміністративних будівлях.
Здійснення заходів з технічного обслуговування обладнання адміністративних будівель (газові котли, бойлерні, електричні щитові, вентиляційні установки тощо), обслуговування електричних, водяних, теплових, газових лічильників.
Здійснення заходів з обслуговування та забезпечення належного функціонування внутрішньобудинкових, в тому числі освітлювальних та телекомунікаційних, систем та мереж в адміністративних будівлях, а також систем та мереж зовнішнього освітлення прилеглої території.
Здійснення заходів із запровадження та забезпечення перепусткового режиму в адміністративних будівлях, а також прийняття та облік телефонних повідомлень щодо надзвичайних та аварійних ситуацій у місті. Інформування керівництва про такі повідомлення у встановленому порядку.
	Проведення робіт з прокладки телекомунікаційних мереж, технічного захисту інформації, обслуговування  телекомунікаційних мереж виконавчих органів Одеської міської ради.
	Проведення робіт з обслуговування електронного обладнання, комп’ютерної техніки та програмних засобів. Здійснення наладки комп’ютерів, встановлення операційних систем та програмних засобів.
	Здійснення інших заходів та діяльності, необхідних для забезпечення належного обслуговування та експлуатації адміністративних будівель.
2.2.11. Установа може здійснювати  іншу діяльність, не заборонену  законодавством України. 
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Установою за наявності відповідних дозволів та ліцензій.

	ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ


3.1. Установа має право:
3.1.1. Відповідно до чинного законодавства України укладати договори з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення діяльності Установи.
3.1.2. Надавати послуги з технічного та санітарного  обслуговування приміщень, будівель комунальної власності територіальної громади                               м. Одеси, в яких розташовані Одеська міська рада та її виконавчі органи, а також здійснювати інші заходи щодо забезпечення функціонування  таких органів.
3.1.3. За дорученням Засновника Установа може надавати інші послуги.
3.2. Установа зобов’язана:
3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Установою.
3.2.2. Забезпечувати належне утримання та обслуговування приміщень адміністративних будівель.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. До виключної компетенції Засновника належить:
4.1.1. Затвердження Статуту Установи та внесення до нього змін.
4.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності  Установи. 
4.2. Керівництво Установою здійснює директор.
4.3. Директор Установи призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням уповноваженого  органу чи особи.
4.3. Директор Установи: 
4.3.1. З усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та/або іншому, визначеному у встановленому порядку органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети її створення та предмету діяльності згідно з чинним законодавством України.
4.3.2. Приймає та звільняє працівників згідно із законодавством України про працю.
4.3.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку в Установі за узгодженням із профспілковим комітетом.
4.3.4. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, судах тощо. 
4.3.5. Укладає договори з питань, що належать до компетенції Установи, контролює їх виконання. 
4.3.6. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
4.3.7. Несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Установи.
4.3.8. Несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі,  відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
4.3.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
4.3.10. Контролює дотримання працівниками Установи правил внутрішнього розпорядку.
4.3.11. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян. 
4.3.12. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заходи заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників. 
4.3.13. Складає штатний розпис Установи та надає на затвердження уповноваженому органу чи особі.
4.4. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно із законодавством України.
4.5. Директор у межах наданих повноважень видає накази.
4.6. Накази директора Установи, доручення, усні розпорядження, які відповідають законодавству України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.
4.7. Гранична штатна чисельність Установи визначається  розпорядженням міського голови. 
4.8. Умови оплати праці працівників Установи затверджуються рішенням Засновника.

5. МАЙНО УСТАНОВИ

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
5.3. Джерелами формування майна Установи є:
5.3.1.  Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів діяльності.
5.3.3. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчужено у будь-який спосіб без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством України.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису, затвердженого уповноваженим органом чи особою. Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти бюджету м. Одеси;
- інші джерела не заборонені законодавством  України.
6.2. Установа здійснює облік результатів власної діяльності, веде бухгалтерську, статистичну та бюджетну звітність, несе відповідальність за її достовірність відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
6.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин  серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.


7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її  реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
7.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
7.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Замовника або суду  у випадках,  передбачених законодавством України.
7.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи  до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 



Секретар ради                                                          		       О. Потапський



