СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 19 липня 2006 року № 119 - МР
м. Суми
Про створення
комунального підприємства
«Сумитеплоенергоцентраль»
З метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства міста до експлуатації в осінньо-зимовий період, забезпечення
належного утримання та ефективної експлуатації цілісного майнового
комплексу по виробництву та транспортуванню електричної та теплової енергії,
керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальне підприємство «Сумитеплоенергоцентраль» і
затвердити його Статут (додається).
2. Зареєструвати комунальне підприємство «Сумитеплоенергоцентраль» в
порядку, встановленому діючим законодавством України.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника
міського голови Бойка С.О. та на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Денисенка М.В. за належністю.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про створення комунального
підприємства
«Сумитеплоенергоцентраль»
від 19 липня 2006 року № 119 - МР

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СУМИТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ»

м. Суми 2006 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської
міської ради (далі - підприємство) є комунальним підприємством, яке
засновано на комунальній власності територіальної громади міста Суми.
Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими
діючими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із власним
найменуванням.
1.3. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його
державної реєстрації.
Підприємство має право від свого імені укладати договори, набувати
майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в
судах.
1.4. Засновником підприємства є Сумська міська рада.
1.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство
не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе
відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.
1.6. Повне найменування Підприємства:
− українською
мовою
«Сумитеплоенергоцентраль».
− російською
мовою
–
«Сумытеплоэнергоцентраль».

–

комунальне

підприємство

коммунальное

предприятие

1.7. Скорочене найменування Підприємства:
- українською мовою – КП «Сумитеплоенергоцентраль»
- російською мовою – КП «Сумытеплоэнергоцентраль»
1.8. Місцезнаходження Підприємства: 40030, Україна, місто Суми,
вулиця Друга залізнична, будинок 10.

2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство виробляє стратегію перспективного розвитку
теплопостачання міста Суми в цілому; проводить технічну політику та
здійснює проектування, будівництво, ремонт і експлуатацію об'єктів
промислового та соціально-побутового призначення; видає технічні умови на
підключення споживачів до мереж теплопостачання та контролює їх
виконання, в тому числі видає технічні умови на відключення від мереж
теплопостачання або зміну проекту теплопостачання. Залучає інвестиції щодо
розвитку сфери теплопостачання міста Суми.
2.1.1 Підприємство забезпечує місто Суми необхідною кількістю теплової
та електричної енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання
(підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та
інших потреб споживачів, а також виконання функцій щодо експлуатації
об'єктів теплопостачання.
2.1.2 Підприємство ефективно підвищує виробничий потенціал,
проводить оновлення устаткування на передовій організаційній та
технологічній основі з метою покращання використання виробничих
потужностей, знижує витрати на виробництво теплової енергії, впроваджує
енергозберігаючі технології, а також вживає різноманітних заходів з метою
покращання якості послуг з теплопостачання, що їм надаються.
У предмет діяльності Підприємства входить планування, експлуатація,
ремонт і реконструкція мереж, організація в межах можливостей,
безперервного виробництва, подачі теплової та електричної енергії відповідної
напруги та належної якості.
2.2. Основні види господарської діяльності Підприємства:
2.2.1 забезпечення належної експлуатації об'єктів теплового та
електричного господарства, що належать до спільної власності територіальної
громади міста Суми;
2.2.2 одержання прибутку від виробництва, транспортування та реалізації
теплової та електричної енергії абонентам, що знаходяться у сфері діяльності
Підприємства; створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці,
контролю за станом охорони праці на об'єктах теплоенергетичного
господарства, сприяння винахідництву і раціоналізаторству, постійного
підвищення професійної майстерності працівників, проведення підготовки та

перепідготовки кадрів, забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
2.2.3 виробництво, транспортування та реалізація теплової та електричної
енергії для забезпечення потреб населення, підприємств, установ, організацій
послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання від власних джерел
тепло- та електро- енергії; транспортування за укладеними договорами власної
теплової та електричної енергії, а також теплової та електричної енергії
виробленої іншими підприємствами та організаціями;
2.2.4 виробництво теплової та електричної енергії, їх транспортування до
межі розподілу між Підприємством та замовниками (споживачами); при
необхідності Підприємство може виступати замовником по теплопостачанню
об'єктів міста;
2.2.5 ремонт, розвиток та вдосконалення джерел тепло- та електропостачання та комунікацій до джерел тепло- та електро- постачання;
проведення енергетичних обстежень об'єктів виробничого, господарського та
соціального призначення, інших об’єктів нерухомості;
2.2.6 виконання спеціалізованих ремонтних та монтажних робіт, а також
роботи з реконструкції:
- на котельних з водогрійними та паровими котлами потужністю до 50
Гкал/год. та тиском пару до 14 кгс/кв.см.;
- на дахових котельних;
- на теплових мережах, теплових пунктах та санітарно-технічних системах,
газопроводах низького, середнього та високого тиску до 6 кгс/ кв.см.;
- на внутрішньобудинкових та внутрішньоцехових газопроводах і газовому
обладнанні;
2.2.7 монтаж та обслуговування систем автоматизації:
- опалювальних парових та водогрійних котлів потужністю до 50 Гкал/год.
та тиском пару до 14 кгс/кв. см;
- теплових пунктів;
- електротехнічного устаткування котельних, теплових пунктів та об'єктів
іншого призначення;
2.2.7 виконання пусконалагоджувальних робіт:
- водогрійних і парових опалювальних котлів потужністю до 50 Гкал/год.
та тиском до 14 кгс/ кв. см;
- електротехнічного устаткування, систем автоматизації, центральних
теплових пунктів, теплових мереж і дахових котелень;
- вузлів обліку теплової енергії, гарячої та холодної води, природного газу і
пари;
- трубопроводів пари та гарячої води;
- ємкостей, що працюють під тиском;

2.2.8 виробництва електроенергії, ремонту, обслуговування, наладки,
експлуатації дизель-генераторів, газових мотор-генераторів, газових та парових
турбін, теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію, а також
продаж та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
2.2.9 технічного обслуговування, ремонту опалювальних котелень,
теплових пунктів та теплових мереж за укладеними договорами;
2.2.10 технічного обслуговування за укладеними договорами
водопідкачуючих установок;
2.2.11 здійснення експлуатації, проведення поточного і капітального
ремонтів, реконструкції та модернізації власних об'єктів тепло- та електропостачання;
2.2.12 здійснення метрологічного забезпечення, ремонту та повірки
засобів вимірювання для підрозділів, що входять до складу Підприємства, а
також інших організацій у передбаченому законодавством України порядку;
2.2.13 виконання пусконалагоджувальних робіт на власних об'єктах
теплопостачання в процесі їх експлуатації, після завершення будівництва,
реконструкції, ремонту, а також на договірних умовах іншим підприємствам,
установам, організаціям;
2.2.14 здійснення розрахунків та надання консультативних послуг з
питань калькулювання собівартості (продукції або послуг) та ціноутворення;
2.2.15 участь у розробці перспективних схем теплопостачання міст та
селищ міського типу області, енергетичний аудит теплопостачальних
підприємств області;
2.2.16 здійснення заходів з економії і раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів на власних об'єктах;
2.2.17 здійснення контролю за раціональним використанням виробленої
теплової енергії комунально-побутовими та іншими споживачами; видача
технічних умов на проектування та будівництво об'єктів теплопостачання,
теплових мереж, засобів обліку від власних теплоджерел;
2.2.18 організації збирання платежів власними силами, контроль за
збиранням платежів виконавцями послуг, аналіз надходження коштів від
споживачів за укладеними договорами та асигнувань від місцевих бюджетів;
2.3. Поряд із основними видами діяльності Підприємство має право
здійснювати:
2.3.1 будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, дослідноконструкторські, технологічні, проектні роботи;
2.3.2 передачу в найом (оренду) майна, яке є власністю Підприємства;
2.3.3 автотранспортні та посередницькі послуги, пов'язані з поставкою
матеріалів та товарів;
2.3.4 послуги з підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, який

обслуговує теплоенергетичне обладнання;
2.3.5 операції по наданню позик працівникам Підприємства відповідно до
положень колективного договору;
2.3.6 будівництво як самостійно, так і за пайовою участю, виробничих,
житлових, соціально-побутових, торговельних та інших об'єктів;
2.3.7 продаж, передачу в найом (оренду) житлових приміщень (квартир)
та інших будівель своїм працівникам;
2.3.8 придбання та надання права на володіння і користування патентами,
технологіями "ноу-хау" та іншою технічною інформацією;
2.3.9 організація складського господарства;
2.3.10 надання транспортних послуг населенню;
2.3.11 проведення, розробку і впровадження проектних, проектновишукувальних робіт як у виробничій, так і в соціально-побутовій сферах;
2.3.12 всі види посередницької діяльності з надання послуг населенню та
підприємствам; виготовлення як самостійно, так і за участю інших
підприємств, будівельних матеріалів, деталей і конструкцій, товарів народного
споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
2.3.13 надання юридичним і фізичним особам послуг з калібровки і
повірки засобів контролю та вимірювання, замірів викидів шкідливих речовин;
2.3.15 торгово-посередницька діяльність;
2.3.16 зовнішньоекономічна діяльність, включаючи створення спільних з
іноземними підприємств, здійснення обміну досвідом та спеціалістами на
договірних умовах із зарубіжними підприємствами і фірмами для придбання
високопродуктивного теплоенергетичного та механічного обладнання;
2.3.17 здійснює господарську діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів,
у встановленому законодавством порядку.
Підприємство здійснює будь-які види діяльності (виконання робіт,
надання послуг тощо), обумовлені даним Статутом, а також інші, не заборонені
чинним законодавством України, в тому числі і зовнішньоекономічною
діяльністю: експортно-імпортними операціями і утворенням підприємств з
іноземними інвестиціями в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, за погодженням Засновника. Підприємство має право при зміні
господарської ситуації та кон’юктури ринку самостійно здійснювати будь-які
види діяльності (конкретно не обумовлені Статутом), які не заборонені
законодавством України та не суперечать цілям Підприємства.
Окремими
видами
діяльності,
перелік
яких
встановлюється
законодавчими актами, Підприємство має право займатися тільки на підставі
спеціального дозволу (ліцензії).

2.5. Персонал Підприємства формується з громадян України та
іноземних держав, осіб без громадянства. Виробничі і трудові відносини, в
тому числі питання найму та звільнення, режиму роботи та відпочинку, оплати
праці, гарантій та компенсацій, регулюються колективним договором та
індивідуальними трудовими договорами у відповідності до діючого
законодавства України і цим Статутом. Умови колективного та індивідуальних
трудових договорів не можуть погіршувати становище працівників
Підприємства порівняно з умовами, передбаченими законодавством про працю
України.
3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства.
3.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної
громади міста Суми і належить Підприємству на праві господарського відання.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє і
користується закріпленим за ним майном на свій розсуд, з додержанням норм
чинного законодавства України.
3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно, передане йому Засновником;
- придбання майна інших фізичних та юридичних осіб;
- благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг)
Підприємства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів усіх рівнів;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
3.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами
місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Права Підприємства:

4.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні
напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів
та економічної ситуації;
4.1.2. Реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за
тарифами, що формуються відповідно до вимог діючого законодавства
України;
4.1.3. Здійснює операції з цінними паперами у відповідності до вимог
діючого законодавства України;
4.1.4. Створює філії, представництва, відділення та інші відособлені
підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує
Положення про них з дозволу Засновника.
4.2. Обов'язки Підприємства:
4.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є
одержання коштів від надання послуг, Підприємство повинно враховувати
укладені контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання;
4.2.2. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов’язкових
відрахувань згідно з чинним законодавством України;
4.2.3. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
4.2.4. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню виробництва;
4.2.5. Відповідно до контрактів та замовлень, укладених договорів
забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
4.2.6. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
4.2.7. Здійснює заходи по вдосконаленню заробітної плати працівників з
метою посилення матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці,
так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і
раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з
працівниками Підприємства.

4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський та оперативний облік і веде
статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
5.1. Підприємство входить до сфери управління Сумської міської ради.
5.2. Керівництво Підприємством здійснює його директор, який є
одноособовим органом управління Підприємством.
5.3. Найом директора здійснюється Засновником через міського голову
м. Суми шляхом укладення з ним контракту на підставі відповідного
розпорядження.
5.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до виключної
компетенції Засновника або уповноваженого ним органу.
5.5. Директор Підприємства:
- несе повну персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у відносинах з
іншими юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного
законодавства України;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний
та інші рахунки, затверджує штатний розпис, видає накази і дає вказівки,
обов'язкові для всіх працівників Підприємства;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
5.6. Заступник директора Підприємства, керівники та працівники
структурних підрозділів, а також робітники призначаються на посаду і
звільняються з посади наказами директора Підприємства.
5.7. Підприємство щоквартально надає звіт Засновнику щодо фінансовогосподарської діяльності.

5.8. До виключної компетенції Засновника відноситься:
- затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та
доповнень;
- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
- встановлення та погодження у відповідності до діючого законодавства
цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством;
- створення відокремлених підрозділів Підприємства, участь в
господарських товариствах, об'єднаннях підприємств, тощо.
5.9. Контроль з боку Засновника за ефективною діяльністю
Підприємства здійснюється Сумською міською радою, її виконавчим
комітетом та уповноваженими органами – управлінням комунального майна та
приватизації Сумської міської ради та управлінням житлово-комунального
господарства в межах наданих Засновником повноважень.
6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
6.1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами працівників Підприємства.
6.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, розробляються і приймаються його органом управління за
участю трудового колективу, відображаються у колективному договорі.
Колективним договором також регулюються питання охорони праці,
виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління
Підприємства.
6.3. Право укладання колективного договору від імені Підприємства
надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу –
профспілковому комітету.
6.4. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними за
умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення
приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах.
7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і
закріплені за Підприємством, здійснюється тільки з дозволу Засновника у
порядку, встановленому чинним законодавством України. Одержані в
результаті відчуження зазначеного майна кошти є комунальною власністю
територіальної громади міста Суми.

7.2. Продаж, передача, надання в безоплатне користування або в позику,
здача в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам майна
Підприємства здійснюється тільки з дозволу Засновника та на підставі чинного
законодавства України.
7.3. Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів, а
також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть
проводитися лише за згодою Засновника.
7.4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних
розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на умовах,
передбачених колективним договором та вимогами діючого законодавства
України.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на договірних
засадах.
7.6. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт,
послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку,
встановленому чинним законодавством.
7.7. Сумська міська рада здійснює контроль за використанням та
збереженням майна Підприємства, має право вилучити у підприємства майно,
яке не використовується або використовується не за призначенням та
розпорядитися ним у межах своїх повноважень.
7.8. Підприємство має право одержувати кредити для виконання
статутних завдань з дозволу Сумської міської ради .
7.9. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів при
проведенні господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
7.10. Чистий прибуток Підприємства, після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по
кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків та
інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди,
залишається у повному його розпорядженні.
7.11. Підприємство має право за рахунок прибутку (доходу) утворювати
спеціальні (цільові) фонди :

- фонд оплати праці;
- фонд соціального розвитку;
- фонд розвитку виробництва;
- резервний фонд;
- інші фонди, передбачені статутом підприємства.
7.12. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань
від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази
Підприємства. Напрями витрат фонду визначаються кошторисом.
7.13. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю
директора Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
7.14. Підприємство має право укладати договори безпроцентної позики з
працівниками згідно умов чинного законодавства України та виступати
поручителем за своїх працівників.
8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням Засновника або за
рішенням суду згідно з чинним законодавством України.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Засновником або рішенням суду.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають в
договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про
його ліквідацію у порядку передбаченому чинним законодавством.
При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

