Проєкт
 
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про збільшення розміру статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та затвердження його статуту у новій редакції»



Відповідно до статей 17, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 4, 5 статті 57, статті 140 Господарського кодексу України,               Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою забезпечення належного виконання статутних завдань підприємства Виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                     «Про збільшення розміру статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та затвердження його статуту у новій редакції» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Жемана Д.О.
 

Міський голова								  	Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 			         					О. Бриндак 


Вик.: Мостовських
          (Колесниченко 717-54-39)








Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Про збільшення розміру статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та затвердження його статуту у новій редакції 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою забезпечення належного виконання статутних завдань підприємства Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Збільшити за рахунок коштів бюджету міста Одеси розмір статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» на                45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) грн та визначити його у розмірі                          108 574 127 (сто вісім мільйонів п’ятсот сімдесят чотири тисячі сто двадцять сім) грн 34 коп.

2. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу затвердити статут Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у новій редакції (додається).
 
3. Доручити Комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» здійснити заходи з державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу відповідно до чинного законодавства України.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту і дорожнього господарства.

Міський голова								  	Г. Труханов
 
Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 			         					О. Бриндак 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
№
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Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про міський електричний транспорт», інших нормативно-правових актів.
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС». 
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «ОМЕТ». 
1.2.3. Повне англійською мовою: Communal Enterprise                     «Odesmiskelektrotrans». 
1.2.4. Скорочене англійською мовою: CE «OMET».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним. 
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. 
Підприємство має майнові та особисті права, зобов’язання, може бути позивачем i відповідачем у судах. 
1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.7. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
1.8. У своїй діяльності Підприємство керується цим статутом, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. 
1.9. Місцезнаходження Підприємства: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1.
1.10. Електронна адреса Підприємства: office@oget.od.ua.
1.11. До складу Підприємства входять такі структурні підрозділи:
- апарат управління з функціональними відділами та службами (65007,       м. Одеса, вул. Водопровідна, 1);
- експлуатаційне трамвайне депо № 1 (65007, м. Одеса, 
вул. Водопровідна, 1); 
- експлуатаційне трамвайне депо № 2 (65031, м. Одеса, 
пров. 1-й Польовий, 1);
- тролейбусне депо (65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 1-А);
- служба енергогосподарства (65009, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 8/1);
- служба ремонту колії та споруд (65028, м. Одеса, пл. Олексіївська, 21-А);
- служба руху (65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 9);
- вагоно-ремонтні майстерні (65028, м. Одеса, пл. Олексіївська, 21-А);
- житлово-експлуатаційний відділ (65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 16/1);
- учбово-курсовий комбінат (65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1);
- Дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» (65038, м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 118/120);
- водноспортивна станція (65013, м. Одеса, Миколаївська дор., 136);
- медико-санітарна частина (65007, м. Одеса, пров. Вознесенський, 23/1);
- фунікулер (похилий ліфт) (65026, м. Одеса, Приморський бульвар (Потьомкінські сходи);
- автотранспортна служба (65013, м. Одеса, пров. 3-й Першотравневий, 9).
До складу Підприємства можуть входити інші структурні підрозділи.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Мета створення Підприємства. 
Підприємство створене для задоволення міських суспільних потреб у галузі перевезень пасажирів міським електричним транспортом шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
2.2. Предмет діяльності Підприємства: 
2.2.1. Здійснення комплексу робіт і заходів, пов’язаних з підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг з перевезення пасажирів і багажу тролейбусами, трамваями, автотранспортом, а також фунікулером.
2.2.2. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: внутрішні перевезення пасажирів автобусами; вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами. 
2.2.3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі міста загального користування. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів. 
2.2.4. Розміщення реклами та вивісок на об'єктах міського електричного транспорту, зокрема на транспорті, що експлуатується Підприємством. Рекламна та виставкова діяльність, зокрема організація ярмарків, презентацій тощо. 
2.2.5. Виконання електромонтажних робіт, налагодження, ремонт, реконструкція та експлуатація електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, районних котелень. 
2.2.6. Здійснення контролю, ведення реєстрації, обліку та моніторингу використання об'єктів, розташованих на територіях, земельних ділянках, що знаходяться у користуванні, на балансі Підприємства, для розміщення інженерних мереж, систем і споруд, а також охоронних зон об'єктів міського електричного транспорту, що встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України. 
2.2.7. Здійснення функцій замовника, підрядника будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд, призначених для забезпечення життєдіяльності транспортної сфери; будівництво інших споруд; інші спеціалізовані будівельні та будівельно-монтажні роботи.
2.2.8. Надання консультаційних та експертних послуг з питань розміщення, експлуатації, будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд, призначених для забезпечення життєдіяльності транспортної сфери.
2.2.9. Інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, еколого-геологічні та інші вишукування. 
2.2.10. Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.
2.2.11. Надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання та забезпечення харчування на об'єктах Підприємства. 
2.2.12. Проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, громадян; спеціалізована медична практика.
2.2.13. Проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 
2.2.14. Надання послуг стороннім організаціям щодо можливості розміщення інженерних мереж та інших споруд у межах встановлених охоронних зон об'єктів міського електричного транспорту, на територіях, земельних ділянках, що знаходяться у користуванні, на балансі Підприємства. 
2.2.15. Проведення медичної підготовки водіїв транспортних засобів. 
2.2.16. Видання власної багатотиражної газети для реалізації потреб працівників, інструктивно-методичних та довідково-інформаційних матеріалів у сфері діяльності Підприємства. 
2.2.17. Операції з оренди, суборенди власного нерухомого та рухомого майна. Управління майном. 
2.2.18. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
2.2.19. Професійно-технічна освіта.
2.2.20. Послуги з прокату. 
2.2.21. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. 
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів (ліцензій). 

3. Органи управління

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства. 
3.1.3. Встановлення у разі необхідності цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством. 
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства (далі – Уповноважений орган). 
3.2.2. Директор Підприємства, який приймається на роботу за контрактом.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції: 
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проєкти програм і планів, передбачених цим статутом, а також звіти про їхнє виконання. 
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває у банківських установах рахунки. 
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства. 
3.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу. 
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства, затверджує положення, інструкції, акти та організаційно-розпорядчі документи.  
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Уповноваженим органом.
3.4. Підприємство здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку, культури, дозвілля, спортивної діяльності, освіти та охорони здоров’я.  

4. Статутний капітал Підприємства

4.1. Статутний капітал Підприємства складає 108 574 127 (сто вісім мільйонів п’ятсот сімдесят чотири тисячі сто двадцять сім) грн 34 коп. 
4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання, рухоме майно та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (зокрема майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті. 
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. Майно Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.3. Доходи від цінних паперів.
5.3.4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
5.3.5. Надходження від продажу (оренди) майнових об'єктів (комплексів), що належать Підприємству, придбання майна інших суб'єктів.
5.3.6. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.7. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
5.3.8. Інші джерела, не заборонені законом.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законом порядку. 
5.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника. 
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника. 

6. Господарська діяльність і звітність Підприємства

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства, та надає план діяльності на затвердження Уповноваженому органу. 
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства. 
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за державними або цінами, встановленими Виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 
6.7. Взаємовідносини між структурними підрозділами Підприємства визначаються згідно з організаційною структурою.
6.8. Взаємовідносини Підприємства з органами державної влади та органами місцевого самоврядування регулюються чинним законодавством України.
6.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності регулюються чинним законодавством України та укладеними договорами.

7. Трудові відносини

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі законодавства України про працю.
7.3. Форма і система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. 

8. Порядок внесення змін до статуту Підприємства

8.1. Засновник затверджує зміни до статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

9. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 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 							                 І. Коваль

