СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 01 листопада 2006 року № 218 -МР
м. Суми
Про створення комунального
підприємства Сумської міської
ради «Сумиземпроект»
З метою впровадження відкритих економічних методів регулювання
земельних відносин та залучення додаткових інвестиційних коштів для
виконання програм соціально-економічного розвитку міста, керуючись пунктом
30 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити
«Сумиземпроект».

комунальне

підприємство

Сумської

міської

ради

2. Місце знаходження комунального підприємства Сумської міської ради
«Сумиземпроект» за адресою: 40030, м.Суми, вул. Горького, 21.
3. Затвердити Статут комунального підприємства Сумської міської ради
«Сумиземпроект» (додається).
4. Зареєструвати комунальне підприємство Сумської міської ради
«Сумиземпроект» в порядку, встановленому діючим законодавством України.
5. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток
до рішення Сумської міської ради „Про
створення комунального підприємства
Сумської міської ради "Сумиземпроект"
від 01 листопада 2006 року № 218 - МР

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
„СУМИЗЕМПРОЕКТ”

2006

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство "Сумиземпроект" (надалі - Підприємство) є
комунальним підприємством, яке засноване на основі комунальної власності
територіальної громади м.Суми.
1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України,
законами України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими
законодавчими та нормативними актами, рішеннями Сумської міської ради,
розпорядженнями Сумського міського голови, а також цим Статутом.
1.3. Засновником Підприємства є Сумська міська рада (далі - Засновник).
1.4. Підприємство підпорядковується Управлінню земельних та
природних ресурсів Сумської міської ради (надалі – Управління) з питань,
визначених чинним законодавством та цим Статутом.
1.5. Повне найменування Підприємства:
Українською мовою - комунальне підприємство Сумської міської
ради "Сумиземпроект".
Російською мовою - комунальное предприятие Сумского городского
совета „Сумыземпроэкт”.
1.6. Скорочена назва:
Українською мовою - КП Сумської міської ради "Сумиземпроект";
Російською мовою - КП Сумского
городского
совета
„Сумыземпроэкт”.
1.7. Місце знаходження: м. Суми вул. Горького, 21
1.8. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську,
інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність на засадах повної
самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, веде
бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому
законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав,
несе відповідні обов’язки, укладає угоди (договори, контракти) з
юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у
встановленому законодавством порядку, виступає позивачем та відповідачем
у суді, господарському та третейському суді від свого імені, має закріплене
майно, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків,
казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в
установленому порядку, товарний фірмовий знак чи знак обслуговування,
бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

1.9. У встановленому законом порядку, за погодженням з Засновником,
Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших
об’єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.
1.10. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно з законодавством України;
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника;
Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.
1.11. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність
Підприємства, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб,
передбачений Конституцією, законами України та Статутом.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою розвитку земельних
відносин, ефективного використання земельних ресурсів, збільшення їх ролі
в соціально - економічному розвитку міста.
Діяльність полягає у виконанні науково-дослідних, дослідноконструкторських, дослідно-технологічних, спеціальних та інших робіт в
галузі ведення державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу
земель з використанням новітніх інформаційних технологій.
2.2. Для досягнення мети Підприємство здійснює такі види діяльності:
2.2.1. Науково - інформаційне,
нормативно - методичне, правове та
організаційне забезпечення і підтримка робіт по веденню державного
земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, державного
контролю за використанням та охороною земель, регулювання процесу
оптимального розвитку територій. Виконання аналітичних досліджень;
2.2.2. Створення, запровадження, обслуговування та розвиток програмноінформаційних комплексів автоматизованих систем ведення державного
земельного кадастру;
2.2.3. Створення,
запровадження, обслуговування
автоматизованої
системи підготовки земельно-кадастрової інформації для визначення
земельного податку: технічне та програмне забезпечення ведення реєстру
платників земельного податку, автоматизованого нарахування земельного
податку, орендної плати, моніторингу здійснення плати за землю;
2.2.4. Моніторинг ринку землі;
2.2.5. Розвиток методик та технологій землеоціночних робіт;
2.2.6. Розповсюдження розробок та методик у галузі землеустрою та
земельного кадастру в інших містах;
2.2.7. Виконання робіт із землеустрою;
2.2.8. Вкладання планів земельно-господарського устрою;
2.2.9. Виконання робіт по інвентаризації земель усіх категорій;

2.2.10. Програмне та технічне забезпечення ведення реєстру земельних
ділянок;
2.2.11. Проведення грошової оцінки, експертної оцінки, економічної
оцінки земель та бонітування ґрунтів;
2.2.12. Проведення експертних робіт в галузі земельних відносин;
2.2.13. Проведення
спеціальних
землевпорядних,
топографічногеодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних,
містобудівних, лісотехнічних, водогосподарських, земельно-оціночних
вишукувань з метою підготовки інформації для внесення до бази даних
земельного кадастру;
2.2.14. Створення та ведення інформаційних систем, веб-сайтів, баз даних,
в тому числі картографічних та топографо-геодезичних, що пов'язані з
виробничою діяльністю Підприємства;
2.2.15. Програмне та технічне забезпечення ведення реєстру адрес;
2.2.16. Розробка експериментальних методик, складу та порядку
проведення земельно-кадастрових, землевпорядних та землеоціночних робіт;
2.2.17. Проведення навчальних заходів по підвищенню кваліфікації з
питань земельного кадастру, землеустрою, інформаційних систем та
технологій;
2.2.18. Розробка, адаптація програмних продуктів, створення та підтримка
локальних мереж;
2.2.19. Розробка та випуск довідкової, нормативно-технічної документації;
2.2.20. Консультації з питань ведення державного земельного кадастру,
землеустрою та інформаційних технологій;
2.2.21. Підготовка, організація земельних аукціонів і конкурсів з продажу
земельних ділянок;
2.2.22. Підготовка земельно-кадастрової інформації по запитах, надання
консультативних та інших послуг;
2.2.23. Організація конференцій, семінарів, виставок тощо;
2.2.24. Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
2.3. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує
спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку
діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).
3. Права та обов'язки Підприємства
3.1. Підприємство в межах своєї компетенції здійснює всі необхідні
заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмета діяльності, що
передбачені цим Статутом.
3.2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах
повноважень, встановлених цим Статутом, має право:
3.2.1. Укладати правочини, що не суперечать чинному законодавству
України, з державними установами, громадськими кооперативними
підприємствами та організаціями, окремими громадянами та творчими
колективами, в т.ч. іноземними, як в Україні, так і за її межами.

3.2.2. Здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської
самостійності.
3.2.3. Самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями перед
податковими і іншими державними установами, кредиторами, інвесторами,
орендодавцями, виконавцями робіт та послуг.
3.2.3. Планувати, за погодженням із Засновником, свою діяльність,
визначати пріоритетні перспективні напрями діяльності для забезпечення
наукового, виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення
добробуту його працівників.
3.2.4. Здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних вітчизняних
державних установах та закладах, а також у міжнародних організаціях.
3.2.5. Створювати фонди і резерви за погодженням із Засновником.
3.2.6. Залучати при необхідності інші підприємства, організації та
окремих спеціалістів для виконання робіт.
3.2.7. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо
впровадження системи реєстрації землі, нерухомості та прав на них,
реформування
земельних
відносин;
здійснювати
міжнародне
співробітництво.
3.2.8. Отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для
проведення комплексу робіт, передбачених цим Статутом.
3.2.9. Здійснювати навчальну діяльність в галузі земельного кадастру,
землеустрою та інформаційних технологій.
3.2.10. Володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним
рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими
цінностями, в тому числі інтелектуальними, в межах, визначених чинним
законодавством.
3.2.11. Купувати, орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для
здійснення виробничої діяльності.
3.2.12. Передавати іншим організаціям і установам, обмінювати, здавати в
оренду, передавати безоплатно або в позику закріплені за ним будинки,
споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з
балансу підприємства з дозволу Засновника.
3.2.13. Розробляти і затверджувати Положення про преміювання,
Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників
Підприємства за погодженням з Засновником.
3.2.14. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.
3.2.15. Направляти працівників Підприємства за рахунок власних та інших
коштів на навчання, стажування, конференції.
3.2.16. Виконувати роботи та накопичувати матеріали, що містять
державну таємницю або з нею пов'язані, в порядку, встановленому
законодавством України.
3.2.17. Користуватися кредитами, отримувати інвестиції в порядку,
передбаченому законодавством України.
3.2.18. Здійснювати операції з цінними паперами.
3.2.19. Створювати в установленому законом орядку, за згодою
Засновника, свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних

рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством
завдань.
3.2.20. Вносити подання Засновнику про внесення змін і доповнень до
Статуту Підприємства.
3.2.21. Купувати іноземну валюту згідно з чинним законодавством.
3.2.22. Встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг.
3.2.23. Інші права згідно з законодавством України.
3.3. Підприємство зобов'язане:
- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинним
законодавством України;
- забезпечувати цільове використання комунального майна та коштів;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов'язкового
соціального страхування;
- забезпечувати здійснення робіт, виконання оручень Засновника та
Управління, надавання послуг згідно з предметом діяльності.
4. Управління Підприємством
4.1. Підприємство входить до сфери управління Сумської міської ради
(Засновника) та підпорядковується Управлінню земельних та природних
ресурсів Сумської міської ради.
4.2. Виключною компетенцією Засновника є:
4.2.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію
діяльності Підприємства, утворення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу.
4.2.2. Затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень
до нього.
4.3. Управління Підприємством здійснюється директором, який
призначається на посаду і звільняється з посади на умовах контракту
Сумським міським головою.
4.4. Директор Підприємства:
4.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх
установах та організаціях.
4.4.2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших
документах.
4.4.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, організовує
роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу
та фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства України та
цього Статуту.
4.4.4. Відповідно до чинного законодавства України, діючого
колективного договору та цього Статуту розпоряджається фінансами,

основними засобами та оборотними коштами, іншими активами і пасивами
Підприємства. Відчуження основних засобів, активів здійснюється за
рішенням Засновника або за розпорядженням міського голови в порядку,
визначеному чинним законодавством.
4.4.5. Складає фінансовий план та подає його на затвердження
виконавчого комітету Сумської міської ради в установленому порядку.
4.4.6. Затверджує структуру, чисельність та штатний розпис за
погодженням з Управлінням, правила внутрішнього трудового розпорядку та
інші внутрішні нормативні документи.
4.4.7. Вирішує кадрові питання.
4.4.8. Укладає правочини з усіх питань господарської діяльності, видає
накази і доручення.
4.4.9. Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для
виконання працівниками Підприємства.
4.4.10. Відряджає за кордон співробітників Підприємства і приймає
закордонних представників фірм для вирішення питань, пов’язаних з
діяльністю підприємства за погодженням з Засновником.
4.4.11. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову
діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання
фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного
використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.
4.4.12. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті
у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються
директором і реалізуються ним у вигляді наказів.
4.4.13. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
4.5. В своїй діяльності, в тому числі господарській та фінансовій,
Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику та Управлінню.
5. Трудовий колектив та його самоврядування
5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що
беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту,
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з
Підприємством.
5.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосується діяльності
Підприємства, приймаються Директором за участю трудового колективу або
уповноваженого ним органу.
5.3. З метою узгодження
інтересів Підприємства та працівників
Підприємства в особі Директора з однієї сторони, та профспілковими або
іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органом, з
другої сторони, за ініціативою трудового колективу чи виконавчого органу
Підприємства укладається Колективний договір, що регулює виробничі,
трудові, соціально-економічні відносини між сторонами, додержуючись
положень чинного законодавства України.

5.4. Соціальні та трудові права працівників Підприємства гарантуються
чинним законодавством України.
5.5. Локальними
нормативними
актами
Підприємства
може
встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України,
трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх
категорій.
6. Майно та фінансова діяльність
6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а
також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в
самостійному балансі.
6.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності
територіальної громади міста Суми і закріплене за ним власником або
уповноваженим ним органом на праві господарського відання. Здійснюючи
право господарського відання, Підприємство володіє, користується й
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим
ним органом, з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих
видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених законодавством
України.
6.3. Підприємство має право, з дозволу Засновника, здавати в оренду,
передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам,
організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати
їх з балансу в установленому порядку.
6.4. Джерела формування майна:
− грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;
− прибутки, одержані від надання послуг та реалізації товарів, а також від
інших видів діяльності;
− кредити банків та інших кредиторів;
− капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
− безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ,
громадян;
− майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та
громадян у встановленому законодавством порядку;
− майно, отримане внаслідок здійснення міжнародних проектів;
− інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Підприємство може створювати за погодженням з Засновником та
Управлінням фонди:
- технічного розвитку;
- оплати праці та матеріального заохочення;
- соціального розвитку;
- страховий (резервний);
- інші спеціальні фонди.
6.6. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства
здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.
6.7. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами
державної, виконавчої влади здійснюється згідно з законодавством України.
6.8. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської
діяльності. Чистий прибуток за звітний фінансовий рік, який формується в
порядку, встановленому чинним законодавством, використовується
підприємством за винятком частки, що перераховується до бюджету міста
Суми за рішенням Засновника.
6.9. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність
за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та
статистичної звітності.
Стаття 7. Фінансово-господарська, економічна і соціальна
діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської
діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між
валовим доходом і видатками.
7.2. Планування фінансово - господарської діяльності здійснюється
Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за
формою, що визначаються Управлінням та затверджуються Засновником.
В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір
відрахування частини прибутку до міського бюджету у плановому році.
7.3. Відрахування частини прибутку до міського бюджету в межах
розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється
першочергово після сплати обов’язкових платежів.
7.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних
фінансових планів.
7.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану
в порядку, що визначається Управлінням.

7.6. Підприємство подає звіт про свою фінансово - господарську
діяльність Управлінню, а також державним статистичним та контролюючим
органам — у формі та в терміни, встановлені чинним законодавством
України.
7.7. Підприємство встановлює форми, системи та розміри оплати праці,
а також інші види доходів своїх працівників, за погодженням з Управлінням.
7.8. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством
України.
7.9. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених
місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї
діяльності.
7.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та гарантії обов’язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів.
7.11. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своє роботи, веде статистичну звітність.
7.12. Контроль за діяльністю підприємства та ревізія його фінансовогосподарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством
України.
Стаття 8. Зовнішньоекономічна діяльність
8.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності на
засадах повної самоокупності та самофінансування.
8.2. Прибуток
в іноземній
валюті, отриманий
зовнішньоекономічної
діяльності,
використовується
встановленому законодавством України.
8.3. Основними
Підприємства є:

напрямками

зовнішньоекономічної

в
в

результаті
порядку,
діяльності

- проведення дій щодо залучення інвестицій та інвестиційних програм;
- здійснення спільної діяльності з іноземними юридичними та
фізичними особами, враховуючи напрямки діяльності Підприємства.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства
9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до
законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
Стаття 10. Ліквідація та реорганізація Підприємства
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням Засновника чи за
рішенням суду згідно з чинним законодавством України.
10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.
Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій
кредиторами визначаються Засновником або уповноваженим ним органом,
чи судом або господарським судом відповідно до чинного законодавства
України.
10.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління Підприємством.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає
його Засновнику та Управлінню на затвердження.
10.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно чинного законодавства України.
10.5. При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується
додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.
10.6. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і
членів трудового колективу, використовується за рішенням Засновника.
10.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки
переходять до його правонаступника.
10.8. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з
моменту виключення його з державного реєстру.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

