
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

ІІІ сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

18 лютого 2021 року №  3/4                                                                                                   

     с.Боратин 

 

Про прийняття прав засновника 

виробничо - комунального підприємства з  

надання послуг населенню та виробництва  

сільськогосподарської продукції при  

Гіркополонківській сільській раді "Грань" 

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження КМУ від 12 червня 2020 року № 708-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Волинської області»  відповідно 

до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», статей 59, 248 

Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 р. № 1000/5, рішення сесії Боратинської сільської ради від 17 грудня 

2020 року №1/25 «Про початок реорганізації (шляхом приєднання) Гіркополонківської 

сільської ради до Боратинської сільської ради», сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Боратинській сільській раді прийняти права засновника юридичної особи 

виробничо - комунального підприємства з надання послуг населенню та виробництва 

сільськогосподарської продукції при Гіркополонківській сільській раді "Грань" (ЄДРПОУ 

32748418), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 45607, Волинська обл., Луцький 

р-н, село Гірка Полонка, ВУЛИЦЯ ГОРОХІВСЬКА, будинок 2А. 

2. Змінити назву виробничо - комунального підприємства з надання послуг 

населенню та виробництва сільськогосподарської продукції при Гіркополонківській 

сільській раді "Грань" на Виробничо-комунальне підприємство «Грань» Боратинської 

сільської ради (ВКП «Грань»). 

3. Затвердити Статут Виробничо-комунального підприємства «Грань» Боратинської 

сільської ради (ВКП «Грань») в новій редакції, у зв’язку зі зміною назви та засновника. 



4. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального 

підтвердження станом на 01.03.2021 р. 

5. Уповноважити керівника ВКП «Грань» Анатолія Хорошенка на проведення 

відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань  щодо зміни засновника, назви та змін до Статуту. 

6. Перевести керівника ВКП «Грань» на роботу за терміном 1 рік. Уповноважити 

Боратинського сільського голову на підписання відповідного договору.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергозбереження та будівництва (голова постійної комісії –Лариса Борейко). 

 

 

 

Боратинський сільський голова                                                          Сергій ЯРУЧИК 

 

 

Богдана Макарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Боратинської сільської            

ради 

         від 18.02.2021 № 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут 

виробничо-комунального підприємства «Грань» Боратинської сільської ради 
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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.   Виробничо-комунальне підприємство «Грань» Боратинської сільської ради (далі по 

тексту – ВКП «Грань») є комунальним, унітарним, комерційним підприємством, що 

засноване на майні, що є  спільною власністю територіальної громади Боратинської 

сільської ради  і діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України 

та інших законодавчих актів України. 

1.2. Засновником Підприємства є Боратинська сільська рада(далі - Засновник), код 

ЄДРПОУ 04332207, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 45605, Волинська обл., 

Луцький р-н, село Боратин, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 20, яка представляє спільні 

інтереси Боратинської територіальної громади. 

1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, 

госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 

банків  України,  печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи та інші реквізити. 

1.4. Підприємство, за умови погодження з Засновником має право створювати філії, 

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, 

які діють на підставі затверджених Засновником Положень про них. Функції, права та 

обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них, які 

затверджуються засновником. 

1.5. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи 

з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального 

розвитку ВКП «Грань». 

1.6. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та 

обов’язкових платежів до бюджету. 

1.7. Найменування  Підприємства: 

Повне: Виробничо-комунальне підприємство «Грань» Боратинської 

сільської ради 

Скорочене :  ВКП «Грань» 

Місцезнаходження: Україна, 45607, Волинська обл., Луцький р-н, село 

Гірка Полонка, ВУЛИЦЯ ГОРОХІВСЬКА, будинок 63А 

Юридична адреса: Україна, 45607, Волинська обл., Луцький р-н, село Гірка 

Полонка, ВУЛИЦЯ ГОРОХІВСЬКА, будинок 63А 

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство. 

Штатний розпис підприємства погоджує голова Боратинської сільської ради. 

У своїй діяльності ВКП «Грань» керується Конституцією України, Господарським 

та Цивільним кодексами України, законами України, указами та розпорядженнями 

Президента України, постановами та розпорядженнями  Кабінету Міністрів 

України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Засновника, 

актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями сільського голови, а 

також цим Статутом. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС 

 

2.1.  ВКП «Грань» утворене та діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування»,   

        Господарського Кодексу, інших законодавчих актів. 

2.2.  Статут «ВКП «Грань» визначає мету та предмет його діяльності, порядок створення та  

        ліквідації, діяльність органів управління. 

2.3.  ВКП «Грань» набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.  



2.4.  ВКП «Грань» має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських   

        установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням. 

2.5.  ВКП «Грань» має право: 

       -     Укладати від свого імені будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством 

України; 

       -     Купувати, відчужувати, продавати,здавати або брати в оренду майно, набувати  

             майнових   та  немайнових прав; 

- Виступати в ролі позивача та відповідача у судах загальної юрисдикції, 

арбітражних,                   

             третейських судах; 

2.6.  ВКП «Грань» проводить свою діяльність відповідно до положень цього Статуту та 

чинного  

        законодавства України. 

3. ВИДИ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1.  Високоякісне комунальне обслуговування населення, забезпечення суворого 

дотримання  

        державної дисципліни. 

3.2.  Всебічний розвиток існуючих, освоєння та впровадження нових видів і форм 

комунального   

        обслуговування. 

3.3.  Подача води споживачам, відведення каналізаційних стоків, ремонтно- будівельні 

роботи,      

        роботи з самоочищення та озеленення села, роботи з освітлення вулиць та експлуатації    

        доріг, експлуатація та ремонт житлових будинків і споруд. 

3.4  Види діяльності: 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний); 

     37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод; 

     38.11 Збирання безпечних відходів 

     38.32 Відновлення відсортованих відходів 

3.69. ВКП «Грань» у відповідності з покладеними на нього завданнями: 

         - Розробляє плани розвитку мережі комунальної власності, виробничо-фінансові 

плани,    

           баланси прибутків, а також плани матеріально-технічного постачання; 

         - Організовує та забезпечує виконання виробничих планів; 

         - Здійснює єдину систему планування обліку та звітності; 

         - Дотримання законодавства про працю та встановленого порядку оплати праці; 

         - Впроваджує заходи з техніки безпеки; 

         - Може купувати і орендувати матеріальні ресурси, основні засоби в установленому             

            порядку; 

         - Самостійно встановлює форму та систему оплати праці, її організацію і формування, 

а    

           також правила внутрішнього розпорядку; 

         - Здійснює заходи з подальшого комунального обслуговування населення. 

 

4. МАЙНО   ВКП «ГРАНЬ» 

 

4.1. Майно ВКП «Грань» становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші 

цінності,   

       вартість яких відображається в самостійному балансі ВКП «Грань». Майно ВКП 

«Грань»  

       належить йому на праві оперативного управління. 

4.2. Використовуючи право оперативного управління, ВКП «Грань» здійснює господарську  



       діяльність на підставі законодавчих актів України, розпоряджається доходами від такої  

       діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів, за погодженням з Засновником. 

4.3. Джерелами формування ВКП «Грань» є: 

      - Матеріальні цінності, передані Боратинською сільською радою безкоштовно; 

      - Грошові та матеріальні внески засновника(власника);  

      -Доходи одержані від господарської діяльності; 

      - Кредити банків та інших кредиторів; 

      - Капітальні вкладення та дотації з бюджетів; 

      - Інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. 

4.4. ВКП «Грань» має право: 

       - Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, 

обмінювати,   

         здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику 

будинки,  

         споруди, устаткування, транспортні засоби, що належать ВКП «Грань» на праві 

власності, тільки з письмової згоди Засновника; 

       - Купувати, продати, обмінювати інвентар, сировину та матеріали; 

       - Надавати побутові і виробничі послуги. 

 

5. УПРАВЛІННЯ   ВКП «ГРАНЬ» 

І  САМОВРЯДУВАННЯ  ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ 

 

5.1. Управління ВКП «Грань» здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав   

       Засновника та самоврядування трудового колективу. 

5.2. ВКП «Грань» в особі керівника самостійно встановлює чисельність працюючих, за 

погодженням з засновником. 

5.3. Трудовий колектив ВКП»Грань» становлять всі громадяни, які своєю працею беруть 

участь  

       у його діяльності на підставі трудового договору, контракту чи угоди, а також інших 

форм,  

       що регулюють трудові відносини працівника з ВКП»Грань». Прийом та звільнення  

       працівників належить до компетенції директора ВКП»Грань».  

5.4. Трудовий колектив: 

       - Розглядає разом з засновником (власником) зміни і доповнення до Статуту 

ВКП»Грань». 

5.5. Повноваження трудового колективу реалізовуються загальними зборами та їх 

виборним  

       органом, члени якого обираються таємним (відкритим) голосуванням трудового 

колективу  

       терміном на два роки, не менше як 2/3 голосів.  

5.6. Директор ВКП»Грань» призначається і звільняється Засновником за поданням 

сільського голови терміном не більше ніж 2 роки. 

5.7. Директор ВКП»Грань» самостійно вирішує питання діяльності, за винятком віднесених  

       Статутом до компетенції інших органів управління.  

5.8. Головний бухгалтер, працівники ВКП «Грань» призначаються на посаду і звільняються 

з посади директором ВКП»Грань». 

5.9. Колективний договір укладається між Засновником або уповноваженим органом і 

трудовим  

       колективом в порядку, встановленому законодавчими актами України. 

 

6. ГОСПОДАРСЬКА,  ЕКОНОМІЧНА  ТА  СОЦІАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 



 

6.1. Порядок використання прибутку (доходу) визначає ВКП «Грань» та Засновник, в 

межах надани за Статутом та чинним законодавством. 

6.2. Порядок використання та розподілу прибутку здійснюється зборами трудового 

колективу. 

6.3. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути меншим за 

мінімум, який встановлюється законодавчими актами України. 

6.4. ВКП «Грань» самостійно, в особі директора, встановлює форми, системи і розміри 

оплати праці, а також інші види доходів працівників (окрім директора). 

6.5. ВКП «Грань» самостійно планує свою діяльність і визначає перспективу розвитку, 

виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності 

забезпечення виробничого і соціального розвитку і збільшення доходів.  

6.6. ВКП «Грань» здійснює платежі до бюджету згідно діючого законодавства. 

6.7. Відносини ВКП «Грань» з іншими підприємствами, організаціями, установами і 

громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі 

договорів. 

 

7.  ОБЛІК   І  ЗВІТНІСТЬ 

 

7.1.  ВКП «Грань» здійснює оперативний контроль та бухгалтерський облік результатів 

своєї  

        діяльності, веде статистичну звітність. 

7.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається 

чинним  

       законодавством. 

 

8. ЛІКВІДАЦІЯ   І  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ВКП «ГРАНЬ» 

 

9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, поєднання, поділ, перетворення) ВКП «Грань»  

       проводиться за рішенням Засновника чи за рішенням суду.  

9.2. При реорганізації й ліквідації ВКП «Грань» працівникам, які звільняються, 

гарантується  

       додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 

9.3. Ліквідація ВКП «Грань» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

Засновником, а у випадках банкрутства – судом або арбітражем. За їх рішенням ліквідація 

може бути проведена самим ВКП «Грань» в особі її органу управління. 

9.4. Майно, яке залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового  

       колективу, належить громаді, яку прдставляє Засновник 

9.5. У разі реорганізації ВКП «Грань» його права та обов’язки.  
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