
УКРАЇНА

гтохт™, й  ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІИСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ______  № 988
м. Краматорськ

Про внесення змін до Статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Керуючись законами України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про військово- 
цивільні адміністрації», розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року 
№ 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів
облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної 
ради» (із змінами):

1. Внести зміни до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 25 червня 2015 року № 291, затвердивши його у новій 
редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 11 травня 2017 року № 479 «Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій 
редакції».

керівник обласної військ 
цивільної адміністрації

Голова облдержадмініст]

П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови

иськово-

№ 291 
[дження 
страції, 

шськово- 
рації 
№ 988 )

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
(нова редакція)



2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» (далі - АТГІ) є об’єктом спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради.

2) найменування АТП:
повне найменування українською мовою - КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»; 
скорочене найменування українською мовою - КП «АТП»;
3) місцезнаходження АТП -  Україна, 85400, Донецька область, 

м. Селидове, вул. Перемоги б. 38.
4) повноваження Донецької обласної ради щодо управління АТП до 

відкриття першої сесії новообраної Донецької обласної ради здійснює Донецька 
облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація (далі -  орган 
управління) згідно із Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

Управління А ІII, в межах повноважень визначених органом управління, 
здійснює відповідний структурний підрозділ облдержадміністрації;

5) координацію діяльністю КГІ «АТП» здійснює департамент розвитку 
базових галузей промисловості облдержадміністрації.

2. М ЕТА ТА ПРЕДМ ЕТ ДІЯЛЬН О СТІ

1) АТП створено з метою надання передбачених статутом 
автотранспортних послуг, задоволення соціальних та економічних потреб 
трудового колективу та територіальних громад Донецької області.

2) предметом діяльності АТП в рамках чинного законодавства є: 
надання обласній раді, облдержадміністрації,  бюджетним установам,

організаціям та іншим замовникам послуг з внутрішніх та міжнародних 
перевезень:

автомобільним транспортом;
автомобільним транспортом загального користування; 
таксі;
надання послуг з перевезень вантажів;
технічне, сервісне обслуговування та ремонт усіх видів автотранспортних 

засобів, дорожньої техніки, інших машин, механізмів та устаткування; 
передача в оренду нерухомого майна;
передача в оренду автотранспортних засобів, дорожньої техніки, інших 
машин, механізмів та устаткування; 
мийка автотранспортних засобів, хімічна чистка, тощо; 
здійснення лізингових операцій відповідно до чинного законодавства; 
організація виробництва обладнання, пристроїв, машин, механізмів, 

запасних частин і деталей в межах предмету діяльності;
оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, автотранспортними 

засобами усіх видів, паливом, пальним і наливно - мастильними матеріалами;
оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, товарами 

господарського призначення та іншими товарами у спеціалізованих та
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неспеціалізованих магазинах, на території торгівельних майданчиків 
(гуманітарно-логістичних центрів);

ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку;
надання побутових послуг населенню;
здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним 

законодавством;
3) АТП може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких 

встановлюється законом, після одержання ним відповідного дозволу (ліцензії).
4) АТП може виступати замовником послуг з перевезення та укладати 

відповідні договори.

3. Ю РИ ДИ ЧН И Й  СТАТУС

1) АТП є юридичною особою, права та обов'язки якої набуває з дня його 
державної реєстрації;

2) АТП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 
законів України, інших нормативно-правових актів України та цього Статуту;

3) АТП має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 
Державного казначейства та інші рахунки в банківських установах, штамп та 
печатку зі своїм найменуванням; АТП може мати товарний знак - логотип, що 
реєструється відповідно до чинного законодавства;

4) АТП має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових 
органах;

5) АТП несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним 
законодавством України;

6) перевірку діяльності АТП можуть здійснювати органи, уповноважені 
на це чинним законодавством у межах повноважень, наданих законодавством.

4. М АЙНО ТА Ф ІНАНСОВО -ГОСПО ДАРСЬКА
ДІЯЛЬН ІСТЬ

1) розмір статутного капіталу АТП складає 2550000 гривень (два 
мільйони п ’ятсот п ’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Фінансово-господарська діяльність АТП здійснюється на основі 
кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного 
законодавства України;

2) майно АТП складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші 
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі АТ11;

3) майно АТП є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст, що знаходиться в управлінні обласної ради; закріплюється за ним на праві 
господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, АТП володіє, 
розпоряджається та користується майном відповідно до чинною законодавства;

4) джерелами формування майна АТП є:
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майно, надане обласною радою;
доходи, одержані від реалізації послуг', а також інших видів фінансово - 

господарської діяльності;
дохід від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення, бюджетні кошти та інші види цільового 

фінансування;
безоплатні або благодійні внески, пожертви організацій, підприємств 

і громадян;
придбання майна іншого підприємства, організації;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;
5) АТП здійснює користування землею й іншими природними ресурсами 

відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування 

земельною ділянкою, на якій розташовано об ’єкт спільної власності, що 
знаходиться в управлінні обласної ради, здійснюється за погодженням з 
обласною радою;

6) відчуження майна, здійснюється в порядку, встановленому обласною 
радою, відповідно до чинного законодавства України;

7) списання з балансу основних фондів АТП може проводитися лише за 
згодою та в порядку, встановленому обласною радою;

8) збитки, завдані А 111 в результаті порушення його майнових прав 
фізичними, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються 
АТП відповідно до чинного законодавства України;

9) АТП не має право безоплатно передавати належне йому майно іншим 
юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених 
законодавством.

5. ПРАВА ТА О БО В’ЯЗКИ АГП

1) АТП має право:
самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів 
та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та 
економічної ситуації, а також виходячи із необхідності забезпечення 
виробничого та соціального розвитку АТП, збільшення його прибутків;

надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлює самостійно на 
договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за 
фіксованими державними цінами та тарифами;

придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, 
випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства 
України;

створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені 
підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків за згодою обласної 
ради, затверджувати положення про них;



здійснювати на основі договорів відносини з іншими підприємствами, 
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності;

вільно обирати вибір предмет договору, визначати зобов’язання та інші 
умови господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству 
України;

залучати кредитні кошти, в тому числі в іноземній валюті; 
самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати праці 

відповідно до чинного законодавства України;
вчиняти інші правочини, які не суперечать чинному законодавству 

України та передбачені цим Статутом;
2) обов'язки АТП:
враховувати замовлення власника, регіональні контракти та інші 

договірні зобов’язання при визначенні стратегії господарської діяльності;
забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів та інших відрахувань 

згідно з чинним законодавством України;
здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 
забезпеченню виробництва;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах 
особистої праці, так і в загальних підсумках роботи АТП;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки;

веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає 
статистичну інформацію, фінансову, податкову звітність;

3) звіт про результати виробничої і фінансової діяльності АТП подається 
щорічно до обласної ради. Па період дії Закону України «Про військово- 
цивільні адміністрації» такий звіт подається департамент}' економіки 
облдержадміністрації та іншим органами влади відповідно до діючого 
законодавства.

6. УПРАВЛІННЯ АТП

1) управління АТП здійснює директор;
2) директор АТП призначається на посаду та звільняється з посади 

розпорядженням голови обласної ради, в порядку, встановленому обласною 
радою. На період дії Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 
директор АТГІ призначається па посаду та звільняється з посади 
розпорядженням голови облдержадміністрації,  керівника обласної військово- 
цп віл ы юї адм і 11 і страції;
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3) з директором АТП укладається контракт, в якому визначаються сірок 
найму, права, обов’язки і відповідальність, умови його матеріального 
забезпечення та інше;

4) директор АТП:
самостійно вирішує питання діяльності АТП, в межах чинного 

законодавства та цього Статуту;
несе відповідальність за стан і діяльність АТП;
діє без довіреності від імені АТП, представляє його в державних органах, 

підприємствах, установах та організаціях;
розпоряджається коштами та майном, відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту;
укладає угоди, договори, видає доручення, відкриває в установах банків 

поточний та інші рахунки;
несе відповідальність за формування і виконання фінансових планів;
сам ос і ійио за і верджує штатний розклад А І П ,  систему, форму і розмір 

оплати праці та преміювання, правила внутрішнього трудового розпорядку, 
призначає та звільняє з посади працівників АТГІ;

видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, стосовно 
діяльності АТП, які є обов’язковими для виконання працівниками АТП;

вирішує інші питання, віднесені Статутом A I II до компетенції директора.
5) трудовий колектив АТГІ становлять усі громадяни, які своєю працею 

беруть участь в його діяльності. Інтереси трудового колективу АТП 
представляє профспілковий комітет.

Трудовий колектив бере участь в матеріальному і моральному 
сі имулюванні продукі ивиоі праці. Вирішення соціально-економічних питань, 
які стосуються діяльності АТП, здійснюється його органами управління за 
участю трудового колективу або уповноваженого ним органу і відображаються 
у колективному договорі. Колективним договором регулюються питання 
охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з 
адміністрацією АТП.

Повноваження трудового колективу реалізуються конференцією 
предс і авиикі в трудового колективу. Конференція трудового колективу 
гіравочинна, якщо на ній присутні більше ніж 50 відсотків представників. 
Рішення приймаються простою більшістю голосів;

6) право укладання колективного договору від імені власника надається 
директору АТП, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету;

7) у разі зміни директора AI II обов'язковим є проведення ревізії 
фінансово-господарської діяльності АТП.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬН ІСТЬ

1) основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності АТГІ є прибуток;

2) чистий прибуток АТП, який залишається після покриття матеріальних 
та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по
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кредитах банків, сплати податків, передбачених законодавством України, та 
інших платежів до бюджету, залишається у повному його розпорядженні;

3) АТП створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, 
пов’язаних зі своєю діяльністю:

фонд розвитку виробництва і поповнення власних оборотних коштів;
фонд оплати праці;
резервний фонд;
амортизаційний фонд;
фонд соціального розвитку і матеріального заохочення;
інші фонди, не заборонені чинним законодавством України;
4) фонд розвитку виробництва і поповнення власних оборотних коштів 

створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку в розмірі 20%. Кошти 
фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази АТП. 
Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом;

5) фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з 
чинним законодавством України.

Джерелом коштів на оплату праці працівників АТП є частина доходу, 
одержаного в результаті його господарської діяльності.

Директор АТП обирає форми і системи оплати праці, встановлює 
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, 
посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, 
передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче 
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати;

6) кошти Фондів соціального розвитку і матеріального заохочення 
використовуються для вирішення питань, пов’язаних з поліпшенням умов 
праці, життя та здоров’я членів трудового колективу та їх сімей, виплати 
матеріальної допомоги та інших видів матеріального заохочення.

Ці питання вирішуються трудовим колективом за участю директора АТП, 
якщо інше не передбачене діючим законодавством України;

7) аудит фінансової діяльності АТП здійснюється згідно з чинним 
законодавством України.

8. КО М ЕРЦ ІЙ Н А ТАЄМ НИ Ц Я ТА КО Н Ф ІДЕН Ц ІЙ Н А ІНФОРМ АЦІЯ

1) посадові особи та працівники АТП зобов’язані суворо дотримуватися 
встановленого на підприємстві режиму захисту комерційної таємниці та 
конфіденційної інформації та несуть за її розголошення відповідальність, 
передбачену законодавством України.

9. Л ІКВІДАЦ ІЯ І РЕО РГАН ІЗАЦ ІЯ АТП

1) припинення АТП здійснюється шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділ, перетворення) та ліквідації за рішенням обласної ради або 
уповноваженого органу чи господарського суду, відповідно до чинного 
законодавства України;



2) при реорганізації і ліквідації АТП працівникам, які вивільняються або 
переводяться, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України;

3) припинення підприємства проводиться відповідною комісією, яка 
створюється обласною радою, а при припиненні за рішенням суду - комісією, 
призначеною судом; 3 часу призначення комісії з припинення до неї переходять 
повноваження щодо управління АТП;

4) комісія з припинення оцінює наявне майно АТП, виявляє його 
дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, 
передавальний акт або розподільчий баланс, які затверджуються органом, який 
прийняв рішення про припинення, крім випадків, встановлених чинним 
законодавством України;

5) у випадку реорганізації, права та зобов’язання АТП переходять до 
правонаступників відповідно до чинного законодавства України;

6) майно, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 
використовується обласною радою за її розсудом.

10. П О РЯДО К ВН ЕСЕН Н Я ЗМ ІН  І ДО П О ВН ЕН Ь ДО  СТАТУТУ

1) зміни і доповнення до Статуту вносяться в порядку, встановленому для 
його затвердження та реєстрації;

2) всі зміни і доповнення до цього Статуту є його невід’ємною частиною.

Статут підготовлено департаментом розвитку базових галузей 
промисловості облдержадміністрації спільно з КП «АТП».

Директор департаменту 
розвитку базових галузей 
промисловості облдержадміністрації

В.о. директора КП «АТП»


