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Роздiл 1. ЗАгАЛъНI ПоЛоЖЕння
1 .1. Засновником i власником майна комунаJIьного пiдприемства <<двтошкола

<MicbKaBToTpaHc" тернопiльськоi MicbKoT ради €: тернопiльська MicbKa рада,

1.2. КомунаJIьне пiдприсмство <двто-*опu KMicbKaBToTpaHc)) Тернопiльськоi MicbKoT рали

пiдзвiтне i пiдконтрольне засновнику та пiдпорядковане виконавчому KoMiTeTy

Тернопiльськоi MicbKoT ради,
r.3. Коорлиначiя дiяльностi пiдприсмства здiйснюеться управ]l:ням транспорту,

комунiкацii та зв'язку Тернопiльськоi Micbkoi ради, наглядовою радою пlдприемства,

|.4. У своrй дiяльностi комунальНе пiдприемство <<двтошкола KMicbKaBToTpaHc)

i.|rorrinucbKoi MicbKoi ради, надалi кпiдприемство)), керу€ться чинним законодавством

украiни, рiшеннями Тернопiльськбi мiськоi ради та ii виконавчого koMiTeTy, даним

Статугом та iншими нормативними документами,
1.5. Пiдпри€мство с юридичноо о.оой, ма€ самостiйний баланс, розрахунковий та iншi

рахунки в установах бu"пу, печатку зi свосю назвою i символiкою, прямокlтний штамп,

фiрмовий бланк зi cBoiМ найменуванням, 
_:_ч_ _л-^--_л-:т \/,,л,

1.6. Пiдприсмство може вiд свого iMeHi укладати на всiй територii Украiни угоди та 1нш1

юридичнi акти З самостiйними суб'сктами пiдприемницькоi дiяльностi,

1.7. пiдприсмство мае право створювати представництва, вiддiлення та iншi вiдособленi

lrнЖ*нж;.д##н?:"нJ",rт#l1ъ::"""i",;нХli;,,виступа€позивачемi
вiдповiдачем в судах, а також вiдповiдае по cBoix зобов'язаннях yciM наJIежним майном 1

вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни, Пiдприсмство набувае права i обов'язки

.f,"о"r"оi особи з дня його державноi реестрачiТ, яка здiйснюсться в порядку

перелба"еному законодавством Украiни,
1.9. У питаннях, не врегульованих даним Статутом, Пiдприсмство керусться чинним

законодавством Украiни.
1.10. Щане *oryn-ine пiдприсмство створене шJIяхом видiлу з Комунального пlдприемства

<MicbKaBToTpaHc) Тернопiльськоi,icu*oi ради на пiдставi рiшення Тернопiльськоi мiськоi

Ради,
1.1 1. Назва пiдприемства:
повна назва - Комунальне пiдприемство <двтошкола <MicbKaBToTpaHc)> ТернопiльськоТ

мiськоi ради;
скороченаназВа-кП<АвтошколакМiськаВТоТранс))ТМР.

Роздiл2.МЕТАIпРЕДМЕТДIяЛьноСТIПIДПРи€МсТВд.
2.1. Пiдприемство створюеться для здiйснення пiдприсмницькоi дiяльностi з MeToIo надання \
послуг та одержання прибутку,
2.2. Предметом дiяльностi пiдприсмства е:

2.2.|. Проu"денrrя пiдготоuп",. rr"р"rriд.отовки i пiдвищення квапiфiкачii водiТв

транспортних засобiв. та кандидатlв у"вод11,

2.2.2.Розгляд листiв i скарг гроN{адян, пiдприсмств, органiзачiй,

2.2.з. Органiзаuiя та проведення навчань iKypciB) водiТв, кандидатiв 1, волiТ траIrспортних

засобiв з домедичноi та ьледичноi пiдготовки

2.2.4.Надання посередницьких, бухгалтерських, економiчних та юридичних послуг,

2.2.5.Надання послуги з прIiмусоuо.о .r.р.*irцення (евакуачii) та зберiгання транспорт}lих

засобiв у м. Тернополi, заJIишених без догляду i припаркованих iз порушенням Правил

дорожнього руху.
2.2.6. Загальна медична практика,

Z.2.7 . Професiйно-технiчна ocBiTa,

Z.2.8. Технiчне обслуговування та peN{oI]T автотранспорту, послуг автосервlсу,

2.2.9. Встановлення та експлуатацiя технiчних засобiв регулювання дорожнього руху

(встановлення знакiв, iнформаййних табличок, TypHiKeTiB, бордюрiв, тощо),

2.2.IО.МиттяавтомобiлiвтаiншiаналогiчнiпосЛУГи.
2.2.||. ПроведенНя рекламноi дiяльностi (укладення договорiв на розмlщення



peк.[aМoнociiB, погодження розмiщення тимчасових носiiв, iншi рекламнi послуги).
2.2.12. Надання послуГ iз перевезення вантажiв автомобiльним транспортом, дiяльнiсть
автомобiльного вантажного транспорту.
2.2.1з. Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям; торгiвля автомобiлями та
мотоциклами, iх технiчне обслуговування та ремонт; оренда машин та устаткування;
надання послуг з паркування та iх реалiзацiя.
2.2.14. ЗДiйСНеННя оптовоi, роздрiбноi торгiвельноi дiяльностi непродовольчими товарами..
2.2.|5. Збiр BHecKiB за торгiвлю в iнших мiсцях, KpiM ринкiв.
2.2.|6. Створення та функцiонування школи пiдготовки водiiв транспортних засобiв.
2.2.|7 . Надання послуг TaKci.
2.2. l 8. .Щопомiжне обстryговування наземного транспорту.
2.2.19. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нер}4(омого майна.
2.2.20. Посередницькi послуги.
2,2.2|. Послуги з управлiння майном, як р}хомим так i нерухомим.
2.2.22. Iншi види дiяльностi.
2.3. ПО Mipi розвИтку i розширенНя виробнИчо-госпоДарських функцiй перелiк робiт i
послуг може бlти доповнений.

Роздiлу3. УПРАВЛIННЯ ПIДПРИ€МСТВОМ.
3.1. Управлiння пiдприсмствоN{ здiйснюс керiвник Пiдприемства, який призначаеться на
посаду (на умовах контракту) i звiльня€ться мiським головою згiдно чинного законодавства
Украiни. Головний бухгалтер Пiдприсмства, призначаеться на посаду керiвником
Пiдприемства за погодженням з }тIовноваженим органом Т4, або наглядовою радою
Пiдприемства.
Наглядова ра:а пi.rпри€мства (у разi iT утворення), управлiння транспорту, комунiкацii та
зв'язкt' Тернопi_rьськоi MicbKoi ради, в межах компетенцii, визначеноi статутом
пiдпрltсrtства та законом, контролю€ i спрямовуе дiяльнiсть керiвника пiдприемЬтва,
виключно ш-lя\о\I на.]ання рекомендацiй для врахування при прийнятi рiшень,
наглядова ра-]а ко\l\,нацьного комерцiйного унiтарного пiдприемсiва утворюеться за
рiшенняпl орган\,. :о сфери 1.правлiння якого належить кQмунальне yHiTapHe пilприсмство.
Критерii, вiдповi:нО :Io якIIх утворення наглядовоТ ради noryrr-i"oro yrrirupno.o
пiдприемства € обов'я3ковIl\I. а також порядок утворення, органiзацii дiяльносii та
ЛiКВiДаЦii НаГЛЯДоВОi pa:l,r та iT KoMiTeTiB, порядок призначення членiв наглядовоi ради
затверджуються рiшенняrt вi:повiдноТ мiсцевоi ради.
Наглядова рада коNI),на-Iьного r,нiтарного пiдприемства, приймас TaKi рiшення:. прО наданнЯ згодИ на вчIlнення вiдповiдного господарського зобов'язання;. про вiдмову у вчиненнi вiдповiдного господарського зобов'язання;
о про передачу питання на розгляд органу, до сфери управлiння якого належить
комунаJIьне комерuiйне пiдпртtсrtство (управлiння транспорту, комунiкацiй та зв'язку
ТернопiльськоТ MicbKoT pmll).
члени наглядовот ради прltI:trtають рiшення в мея{ах свост компетенцii стосовно надання
згодИ на вчинеНня господарськIlХ правочинiв вiдповiдно до ст. 78 Господарського кодексу
украiни, та несуть вiдповiдаlьнiсть встановлену чинним законодавством Украiни, а також
отримуюТь винагоРоду за Haleil\He та якiсне виконання покладених на них обов'язкiв у
розмiрi та виглядi визначеноrtr, Засновником, за пiдсумками дiяльностi *ory"-uno.b
пiдприсмства.
наглядова рада комунаr'Iьного коrtерцiйного пiдприемства здiйснюс контроль та несе
вiдповiдаЛьнiстЬ за забезпеченняNI пl,блiкацii обов'язкоВоi длЯ оприлюднеrrня iнформацii.
Наглядова рада звiтуе на cecii плiськоТ ради про cBolo дiяльнiсть та щодо господарськоi
дiяльностi пiдприсмства.
З.2. ЗаснОвник, здiйснюе своi права по управлiнню пiдприсмством через керiвника
пiдприемства. Що моменту створення наглядовоi ради пiдприсмства, KepiB""* *оорд""уa
дiяльнiсть пiдприсмства з управлiнням транспорту, комунiкацiй та зв'язку Тернопiльськоi
MicbKoi ради.



3.3. До виключноi компетенцii Засновника наJIежить :

. визначення основних напрямкiв дiяльностi Пiдприемства, ЗаТВерДЖеННЯ

перспективних планiв та звiтiв про iх виконання;
. затвердження Статуту, внесення змiн та доповнень до нього;
. встановлення розмiру, форми i порядку внесення додаткових BHecKiB;

. вiдчуження майна, здачу в оренду;
о прийняття рiшень про реорганiзацiю або припинення дiяльностi ПiдприемСТВа;
о iншi питання, що не суперечать чинномузаконодавству.
3.4. Керiвник Пiдприемства керус дiяльнiстю Пiдприемства, забезпечуе виконання
покладених на пiдприсмство завдань вiдповiдно до чинного законодавства.
З.5. Керiвник комунального пiдприсмства <Автошкола <MicbKaBToTpaHc) Тернопiльськоi
MicbKoi ради:
о без доручення дiе вiд iMeHi Пiдприсмства, представляе його iнтереси в ycix установах
незаJIежно вiд форми власностi;
о укладае угоди, в тому числi трудовi;
. вида€ доручення та накази згiдно з чинним законодавством та рiшеннями Засновника;
. несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання rrокладених на нього обов'язкiв;
о приймае на роботу i звiльняс з роботи працiвникiв, вiдповiдно до чинного

законодавства;
о видае в межах компетенцiТ накази по Пiдприемству;
о розпоряджа€ться коштами в межах кошторису витрат;
о приймае iншi рiшення по питаннях роботи Пiдприемства. що не суперечать чинному

законодавству УкраТни.
з.6. ПовНоваженнЯ трудовогО колективУ реалiзуютьсЯ ЗаГаJчЬниМи зборами трудового
колективу.
Збори трудового колективу повноважнi, якщо на них присутнi не менше 2/3 трулового

колективУ Пiдприемства. Рiшення зборiв трудового колективу приймаються вiдкритим
голосуванням простою бiльшiстю голосiв трудового колективу.

!о компетенцiТ зборiв трудового колективу входить:
. розгляд i затвердження колективного договору;
. розгляд i вирiшення, згiдно Статутом Пiдприсмства, питань самоврядування

трудового колективу;
о визначення та
соцiальних пiльг.

затвердження перелiку i порядку надання працiвникам Пiдприемства

роздiл 4. порядок утворЕння мАЙнА пIдпри€мствА
ВИКОРИСТАННЯ. ПОРЯДОК РОЗПОДIЛУ ПРИБУТКIВ.
4.1.Майно пiдприсмства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а також iншi

цiнностi, BapTicTb яких вiдобрах(аеться в самостiйному балансi. Щля забезпечення дiяльностi
пiдприемства утворюсться статутний капiтал. Статутний капiтал пiдприсмства становить

105rl70,62 грн. (один мiльйон п'ятдесят п'ять тисяч сто сiплдесят гривень шiстдесят двi
копiйки) та Iиоже змiнюватись на пiдставi прийнятого рiшення мiськоi ради, та 1, iнших
випадках, незаборонених чинним законодавством.
4.2. Щжерелами формування майна пiдприемства е:

- майно передане Засновником, власником;
- доходи вiд фiнансово-господарськоi дiяльностi;
- доходи вiд цiнних паперiв;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- капiтальнi вкладення та дотацii бюджетiв;
- придбання майна iнших пiдприемств, установ, органiзацii;
- безоплаТнi абО благодiйнi внески, пох(ертвування органiзацiй, пiдприемств i громадян;

- доходи вiд iншоi господарськоi дiяльностi;
- iншi джерела, не забороненi законодавчими актами Украiни.
4.3. Прибуток Пiдприсмства утворюеться з ycix надходжень вiд господарськоi дiяльностi
пiслЯ покриттЯ матерiа_пьНих та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. Iз

тА Його



балансового прибутку Пiдприемства сплачуються проценти по кредитах банкiв та по
облiгацiях, а також вносяться передбаченi законодавством Украiни податки та iншi платежi
до бюджету.
4.4. Прибуток, який залишаеться пiсля сплати податкiв i iнших обов'язкових платежiв,
розподiля€ться згiдно чинного законодавства за погодженням з управлiнням транспорту та
зв'язку Тернопiльськоi MicbKoi ради.
4.5. Пiдприсмство вiдповiдас по cBoix зобов'язаннях yciM cBoiM майном. Збитки
ПiдприсмСтва вiдшКодовуються за рахунок коштiв, якi е у пiдприемства. При нестачi цих
коштiв - за рах\хок реаliзачii плайна Пiдприемства.
4.6. Пiлприс}lство не несе вi:повiдальностi за зобов'язаннями Засновника. а Засновник - за
зобов'язанняrtlл Пi:при€\lства.
4.7. Майно пiдприсrtства на \lo\leнT його створення складаеться iз матерiальних та
нематерiа-пьниХ цiнностей. пере.]аниХ йомУ на баланС Засновником пiд час реорганiзацii
комунального пiдприсмства K\,1icbKaBToTpaHc) Тернопiльськоi MicbKoi Ради шляхом
видiлення комунiшьного пiдприсrtства <Автошкола <MicbKaBToTpaнc) Тернопiльськоi
MicbKoi ради та вiдображеного в розпо:i_rьчому балансi майна.

Роздiл 5. ПРАЦя I ЗАРоБIТнд ПЛдТд.
5.1. Трудовi доходи кожного праuiвника визначаються його трудовим вкладом iз
врахуванНям кiнцеВих резулЬтатiв робОти ПiлпрИемства та не можуть бути нижчими вiд
MiHiMyMy встанов,rIеного законодавство\l }rкраiни.
5.2. Пiдпри€\fство самостiйно встанов.lюс форми, системи i розмiри оплати працi, ilле за
погодженняrt iз Засновником або 1тtовноваrlеним ним органом.
5.з. ПpauiBHltKlt пiдлягають медично\l\, та соцiальному страхуванню i соцiальному
забезпечеНню в поряДку, передбачено\l\, чIlнни\l законодавством УкраТни.

Роз:i.r б. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ I РЕВIЗlЯ ДIЯЛЬНОСТI.
6.1. Пi:прlIсrtство здiйснюе оперативнIli{ та бlr<галтерський облiк результатiв своеi
дiяльностi. ве_]е статистичну звiтнiсть.
6.2. Поря:оК веJення бухгалтерського об-пiку та статистичноi звiтностi визначаеться
вiдповiдни}lll законодавчо - нормативни\tIл актами. 

]

б.3. ПiдпРи€]\{ствО щоквартаЦьно пода€ ЗасновниКу абО уповновая(еному ним органу звiт
про результати свосiдiяльностi .

6.4. Ревiзiя i перевiрка фiнансово-госпо.]арськоТ дiяльностi Пiдприемства проводиться
ЗасновниКом абО \,повноваЖенII\l ниN{ органо\l на менше як один раз на piK.
6.5. Перевiрка дiяльностi Пiдпрltсrtства iншltrtи контролюючими органами здiйснюеться у
вiдповiдностi з вимогами чинного законо_]авства Украiни.
Роздi;l 7. ЗОВНIШНЬОЕКОНО\IIЧНА ДIЯЛЬНIСТЪ.
7.1. Пi:прIlс\{ство ма€ право з.]il"tснюватlr зовнiшньоекономiчну дiяльнiс.гь за погодженням
iз Засновнltкоrt або уповноваilенI{\{ HIl\t органоN{.
7.2. ПiдпрItсrtство \lа€ правLr o_]ep/\\-BaTIi кредити У вiльноконвертованiй валютi вiд
зарубiхtнrrх партнерiв. iнозеrrнII\ гро\lа-]ян та iнших джерел при погодяtеннi з Засновником
або уповноВа/ъ.енIl\I HII\I органLr\l. прIl ЦЬОIv{у валютнi кошти зараховуються на баланс
Пiдприемства i вIlкорIlстов\ються нII\{ самостiйно.
7.3. По одержанI{х Пi:прltсuство\l кре.]IIтах держава вiдповiдальностi не несе.
7.4. Пiдприемство }' cBoil"t зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi з питань технологiчноi.
екологiчноi та соцiальноi безпекIl контро--Iюеться державними органами.

Роздiл8. ПРИПИНЕННrI ДШЛЬНОСТI ПIДПРИ€МСТВА.
8.1. ПрипИненнЯ дiяльностi Пi:прlлсrrСтва вiдбуВаетьсЯ шляхоМ його реорганiзацiТ (злиття,
приеднання, подiлу, видiлення. перетворення) або лiквiдацiI за рiшенням Засновника чи за
рiшенням суду.
8.2. При реорганiзацii i лiквiдацiт Пiдприсмства вивiльненим працiвникам гаранту€ться
додерх(ання iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до трудового законодавства Украiни.
8.З, Пiдприемство лiквiдусться:

а) за рiшенням Засновника;
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б) на пiдставi рiшення с}ду або господарського суду;

в) у разi визнання його банкрутом;
г) за поданням органiв, що контролюють дiяльнiсть пiдприемства, у разi систематичного

або грубого порушення ним законодавства;

д) в iнших випадках передбачених чинним законодавством Украiни.
8.4. Реорганiзацiя пiдприсмства вiдбуваеться за рiшенням Засновника.

8.5. лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюсться лiквiдацiйною комiсiею ПРИЗНаЧеНОЮ

засновником.
8.6. Лiквiдацiйна комiсiя
Лiквiдацiя Пiдприсмства проводиться призначеною Засновником лiквiдацiйною комiсiсю, а

у випадках банкрутства та припинення дiяльностi пiдприсмства за рiшенням суду -

лiквiдацiйною комiсiсю, шдо призначасться цим органоN{,

з дня призначення лiквiдацiйноi koMicii до неi переходять повноваження по управлiнню
справами Пiдприсмства.
ЛiквiдацiЙна комiсiЯ у триденний строк з моменту if призначення пl,блiкl,с iнформацiю

Пiдприсмства в одному з офiцiйних (республiканському i MicueBorrl,) органiв преси iз

зазначенням строку подачi заяв кредиторами своiх претензiй. оцiнюе HarIBHe майно

ПiдприсмСтва, виявJIяе йогО дебiторiВ i крелитоРiв та розраховуеться з ними, вжива€ з€tходlв

до onnur, боргiв Пiдприсмства TpbTiM оЪобам, скJIадае лiквiдацiйний iiаланс та подас його 
-----Засновнику Пiдrrр".мства або органу, що призначив лiквiДацiйнУ KoMici,o, ' 

=
8.7. Майно i кошти, якi залишаються пiсля погашення зобов'язань, пер9ходять у вл i
засновника.
8.8. Пiдприемство вважаеться реорганiзованим або лiквiдованим iз мом\ BIIK_lI

його з Сдиного державного реестру пiдприемств i органiзацiй,

8.9. У разi реорганiзацii Пiдприемства його права i обов'язки

правонаступникiв.

9. змIни тА доповнЕння до стАтуту.
9.1. Щаний Статут, а також змj пiдлягають державнiй ресстрацiТ.

9.2. Положення, якi не Статут, регулюються чинним

Украiни.

мiський голова
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