
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 56 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2019               Мукачево    №1372 
 
Про затвердження статуту Житлово ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 3 в новій редакції 
 

У зв’язку з реорганізацією Житлово ремонтно-експлуатаційного 
підприємства №5 згідно рішення 42-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го 
скликання №860 від 31.05.2013р., та з метою приведення розміру статутного 
фонду у відповідність до фінансової звітності підприємства, відповідно до ч.5 ст. 
57 Господарського Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію  
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол 
№54  від  23.04.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 
(протокол №57  від  24.04.2019 р.),  керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
  

1. Встановити статутний фонд Житлово ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 3 (код ЄДРПОУ 03344770) в розмірі 821 938,53 грн. (вісімсот 
двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять вісім грн. 53 коп.) відповідно до даних 
фінансової звітності підприємства (форми №1 «Баланс»). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 09.10.2007р. № 228 «Про затвердження Статуту 
Житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства № 3 (нова редакція)» (код 
ЄДРПОУ 03344770). 

3. Привести у відповідність повне та скорочене найменування юридичної 
особи та затвердити їх у наступній редакції: 
повне найменування: Житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3; 
скорочене найменування: ЖРЕП №3. 

4. Затвердити Статут Житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства 
№3 (код ЄДРПОУ 03344770) в новій редакції (додається). 

5. Уповноважити  в.о. директора комунального підприємства Житлово 
ремонтно-експлуатаційне підприємство №3 (А. Гичка) подати державному 
реєстратору документи для внесення змін до відомостей  про юридичну особу. 



 
 
6.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління 

міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради                  
В. Гасинця та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Балога 
  



 
 
Затверджено 
рішенням 56 сесії  
Мукачівської міської ради 
7-го скликання 
від 25.04.2019 №1372 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

СТАТУТ 
 

ЖИТЛОВО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО № 3 

  (нова редакція) 
(код ЄДРПОУ: 03344770) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Мукачево 2019 р. 



 
 

1. Загальні положення. 
 
1.1. Житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3 - комунальне унітарне 
Підприємство, засноване на комунальній формі власності Мукачівської міської 
територіальної громади. 
1.2. Житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство №3 є правонаступником 
всіх майнових і немайнових прав та обов’язків Мукачівського міського 
комунального підприємства «ЖРЕП-5» (код ЭДРПОУ 02082255) відповідно до 
рішення 42-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 31.05.2013р. 
№860 «Про припинення діяльності комунальних підприємств шляхом 
реорганізації (приєднання). 
1.3. Власником підприємства є Територіальна громада міста Мукачева. 
Засновником -  Мукачівська міська рада. 
1.4. Контроль за діяльністю підприємства здійснює Управління міського 
господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі 
уповноважений орган управління Власника). 
1.5. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим чинним 
законодавством України, а також даним Статутом. 
1.6. Найменування підприємства: повна назва – Житлово ремонтно-
експлуатаційне підприємство № 3, скорочена назва –  ЖРЕП № 3. 
1.7. Юридична адреса Підприємства: м. Мукачево, вул. Волошина Августина, 9. 
 

2. Мета і предмет діяльності. 
 
2.1. Підприємство створено з метою: 
2.1.1. надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій (прибирання, обслуговування внутрішньобудинкових 
мереж, утримання ліфтів, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо); 
2.1.2. управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, 
укладання договорів на виконання послуг); 
2.1.3. задоволення потреб населення в забезпеченні сервісного обслуговування, 
ремонтно-будівельних робіт, утримання закріпленого за Підприємством 
житлового фонду та прибудинкових територій в належному санітарно-
технічному стані.  
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є : 
2.2.1. згідно рішення власника (співвласника) майна, його коштом, в межах 
господарських договорів та відповідних бюджетних програм здійснювати 
утримання переданого Підприємству майна, управління ним, забезпечення його 
належної експлуатації; 
2.2.2. благоустрій та облаштування прибудинкових територій (за винятком робіт 
із землеустрою) відповідно до цільових програм, рішень власників, 
уповноважених ними осіб та з власної ініціативи; 
 



 
 
2.2.3. Проведення планових та позапланових оглядів житлового і нежитлового 
фондів, наявних на балансі підприємства житлових та нежитлових приміщень. 
2.2.4. Забезпечення належної експлуатації споруд та будинків, благоустрій 
внутрішньо квартальних та дворових територій. 
2.2.5. Технічне обслуговування житлового фонду силами підрядних організацій 
на договірних засадах. 
2.2.6. Робота з населенням за місцем проживання, надання інформації з питань 
утримання та експлуатації житлового фонду, прибудинкової території, 
роз’яснень щодо діяльності Підприємства 
2.2.7. Збереження вільних комунальних квартир до моменту заселення їх 
мешканцями. 
2.2.8. Збереження квартир відселеного фонду до поселення в них мешканців. 
2.2.9. Збереження вільних нежитлових приміщень до моменту заняття їх 
орендарями. 
2.2.10. Розгляд звернень мешканців, та підготовка, за результатами перевірки, 
відповідей. 
 

3. Юридичний статус Підприємства. 
 
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки Підприємство 
набуває з дня його державної реєстрації. 
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до 
законодавства України та даного Статуту. 
3.3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунки в установах банків, 
печатку та бланки зі своїм найменування. 
3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
належного йому майна згідно з чинним законодавством України. 
3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові 
права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах всіх інстанцій. 
 

4. Майно Підприємства 
 
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
4.2. Статутний фонд підприємства становить 821 938,53 грн. (вісімсот двадцять 
одна тисяча дев’ятсот тридцять вісім грн. 53 коп.). 
4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на 
праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління 
Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на 
свій розсуд, в межах визначених чинним законодавством України. 
4.4. Підприємство за погодженням з уповноваженим органом Власника має 
право здавати в оренду, відповідно до вимог чинного законодавства, 
підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, устаткування 
транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності та інше індивідуально 
визначене майно, крім нерухомого. 



 
 
4.5. Джерелами формування майна Підприємства є: 
4.5.1. Майно передане йому Мукачівською міською радою. 
4.5.2. Доходи отриманні від надання послуг. 
4.5.3. Капітальні вкладення і дотації з бюджету. 
4.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств 
і громадян. 
4.5.5. Придбання майна іншого підприємства організацій. 
4.5.6. Кредити банків та інших кредиторів. 
4.5.7. Інше майно цінності набуті на підставах не заборонених чинним 
законодавством України. 
4.6. Збитки завдані Підприємству, в результаті порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 
Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним 
законодавством. 

5. Права і обов’язки Підприємства. 
 
5.1. Права Підприємства: 
5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 
основні напрямки свого розвитку у сфері утримання та обслуговування 
житлового фонду міста. 
5.1.2. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах 
своєї компетенції. 
5.2. Обов’язки Підприємства: 
5.2.1. Підприємство організовує та забезпечує належне утримання і технічне 
обслуговування житлового фонду, та надання якісних послуг з утримання 
будинків населенню. 
5.2.2. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань 
згідно з чинним законодавством. 
5.2.3. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування. 
5.2.4. Підприємство здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства 
та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання 
порядку ведення та достовірності обліку і статистичної звітності. 
 

6. Управління Підприємством. 
 
6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник. 
6.2. Наймання керівника здійснюється шляхом укладення з ним контракту 
(контракт з керівником підписує уповноважений орган Власника ). 
6.3. Підприємство самостійно визначає структуру, встановлює штатний розпис 
за погодженням з уповноваженим органом управління Власника. 
6.4. Умови контракту з керівником Підприємства передбачають: 
6.4.1. Термін дії контракту; 



 
 
6.4.2. Права і обов’язки; 
6.4.3. Відповідальність керівника перед уповноваженим Власника; 
6.4.4. Умови плати та компенсації; 
6.4.5. Умови звільнення з посади та гарантії. 
6.5. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 
Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції 
уповноваженого органу управління Власника. 
6.6. Керівник підприємства: 
6.6.1. Несе відповідальність за стан діяльності Підприємства; 
6.6.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх 
установах та організаціях; 
6.6.3. Видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками 
Підприємства; 
6.6.4. Розпоряджається коштами та матеріальними цінностями Підприємства, 
відповідно до даного Статуту та вимог чинного законодавства України; 
6.6.5. Укладає договори з підприємствами, установами та організаціями, 
фізичними особами-підприємцями та фізичними особами. 
6.6.6. Відкриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки; 
6.6.7. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; 
6.6.8. Здійснює, інші функції, що не суперечать чинному законодавству. 
6.7. Керівник підконтрольний та підзвітний уповноваженому органу управління 
і організовує виконання його рішень, та рішень Мукачівської міської ради. 
6.8. Головні спеціалісти - головний інженер та головний бухгалтер 
Підприємства, призначаються на посаду та звільняються з посади 
уповноваженим органом управління Власника за погодженням керівника 
Підприємства. 
6.9. Трудовий колектив та його самоврядування. 
6.9.1. Розглядає і затверджує проекти колективного договору; 
6.9.2. Розглядає і вирішує згідно із Статутом Підприємства питання 
самоврядування трудового колективу; 
6.9.3. Бере участь у матеріальному та моральному заохоченні продуктивності 
праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську працю; 
6.10. Право укладення колективного договору від імені Власника надається 
керівнику Підприємства. 
 

7. Правові відносини між уповноваженим органом 
управління Власника і Підприємством. 

 
7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми 
Власника покладаються на основну діяльність Підприємства. 
7.2. До виключної компетенції Засновника Підприємства відноситься: 
7.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства; 
7.2.2. Призначення та звільнення, за дорученням міського голови, керівника 
Підприємства; 
7.2.3. Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 



 
 
7.3. Уповноважений орган управління Власника має право: 
7.3.1. Отримувати повну інформацію щодо діяльності підприємства; 
7.3.2. Знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими 
документами; 
7.3.3. Надавати Підприємству дотації згідно затвердженого кошторису; 
7.3.4. Встановлювати рентабельність Підприємства; 
7.3.5. Контролювати здійснення, покладених Власником на Підприємство 
завдань; 
7.4. Уповноважений орган управління Власника Підприємства приймає на себе 
такі зобов’язання: 
7.4.1. Дотримуватись установчих документів Підприємства; 
7.4.2. Виконувати прийняті на себе в установленому порядку, зобов’язання щодо 
Підприємства; 
7.4.3. Сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності; 
 

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства. 
 
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, 
амортизаційні відрахування, благодійні внески громадян, підприємств, установ 
та інші надходження, включаючи централізоване капітальне та кредити. 
8.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, 
громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів. 
8.4. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та 
здоров’я працівників Підприємства вирішується трудовим колективом за участю 
керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством. 
8.5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно вимог 
чинного законодавства України. 
 

9. Ліквідація і реорганізація Підприємства. 
 
9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації 
підприємства. 
9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Мукачівської 
міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства 
переходить до його правонаступника. 
9.3. Підприємство ліквідується у випадках: 
9.3.1. Прийняття відповідного рішення Мукачівською міською радою; 
9.3.2. Визнання його банкрутом; 
9.3.3. Згідно рішення суду; 
9.3.4. За інших підстав передбачених чинним законодавством України; 
9.4. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, згідно 
рішення Мукачівської міської ради. До складу ліквідаційної комісії входять  



 
 
представники Мукачівської міської ради, Уповноваженого органу власника та 
Підприємства. Порядок і терміни ліквідації Підприємства, а також термін для 
заяви претензій кредиторів визначаються Власником. 
9.5. В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно Закону 
України «Про банкрутство». 
9.6. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
щодо управління 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 яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у 
письмовій формі. 
9.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам які звільняються, 
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України. 
 

10. Внесення змін до Статуту. 
 
10.1. Зміни до Статуту затверджуються шляхом викладення його в новій редакції 
рішенням Мукачівської міської ради та підлягають державній реєстрації у 
встановленому чинним законодавством України порядку. 
 
 
Секретар міської ради         І. Маняк 
 
     
 


