
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про створення спеціалізованого комунального підприємства «МЕМОРІАЛ» 
Києво-Святошинської районної ради Київської області 

 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 

України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про 
охорону культурної спадщини», «Про поховання та поховальну справу», Указу Президента 
України № 604/2012 «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років», розпорядження Президента України від 21 червня 2011 року № 204/2011-рп «Про 
додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, 
політичних репресій та інших трагедій Українського народу», прийнятої Київською обласною 
радою «Стратегії розвитку Київської області до 2015 року», розглянувши  висновки постійних 
комісій: з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій; з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики 
та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, науки, культури, духовності та історії, 
районна рада 

в и р і ш и л а : 
 

1. Створити спеціалізоване комунальне підприємство «МЕМОРІАЛ» Києво-
Святошинської районної ради Київської області. 

 
2. Затвердити статут спеціалізованого комунального підприємства «МЕМОРІАЛ» 

Києво-Святошинської районної ради Київської області (додається). 
 

3. Встановити розмір статутного фонду (капіталу) спеціалізованого комунального 
підприємства «МЕМОРІАЛ» Києво-Святошинської районної ради Київської області» 
у сумі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. 

 
4. Києво-Святошинській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо 

державної реєстрації спеціалізованого комунального підприємства «МЕМОРІАЛ» 
Києво-Святошинської районної ради Київської області. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з 

питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.). 

 

  
                        Голова ради                              В.В. Луцюк 
 

м. Київ 
28 лютого 2013 року 
№ 303-26-VІ  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕМОРІАЛ»  
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі — 
Підприємство) створене рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради VI скликання 
від 28 лютого 2013 року № 303-26-VI. Підприємство засноване на базі відокремленої 
частини майна спільної власності територіальних громад Києво-Святошинського району 
Київської області, що є районною комунальною власністю і закріплюється за 
Підприємством на праві господарського володіння.  

1.2. Підприємство підпорядковане Києво-Святошинський районній раді Київської 
області. Києво-Святошинська районна рада Київської області (далі — Рада) є засновником 
Підприємства. Ідентифікаційний код засновника 04054748, юридична адреса засновника: 
03170, Київ, вул. Янтарна, 12.  

1.3. Повна, скорочена назва Підприємства та юридична адреса:  
1.3.1. Українською мовою: СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МЕМОРІАЛ»  КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
1.3.2. Російською мовою: СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЕ КОМУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕМОРИАЛ» КИЕВО-СВЯТОШИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

1.3.3. Англійською мовою: ТНЕ SPECHIAL СОММUNAL ЕNTERPRISE 
«MEMORIAL» ОF INHABITANS КYEVO-SVJATOSHINSKOGO DISTRICT OF SOVIETS 
OF KYEVSKYY REGION.  

Скорочена назва:  
1.3.4. Українською мовою: КП «Меморіал».  
1.3.5. Російською мовою: КП «Мемориал».  
1.3.6. Англійською мовою: СЕ «MEMORIAL».  
1.3.7. Юридична адреса підприємства:  _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1.4. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту, відповідно 

до чинного законодавства України, керуючись Конституцією та законами України, 
указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, нормативними актами центральних органів влади, рішеннями 
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.  

1.5. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту державної 
реєстрації, має свою печатку, штампи, кутові штампи, бланк зі своїм найменуванням.  

1.6. Підприємство має свій баланс та право відкривати розрахунковий, валютний та 
інші рахунки в установах банків.  

1.7. Свої стосунки з підприємствами, установами, організаціями та іншими 
юридичними особами, незалежно від їх підпорядкування та виду власності, Підприємство 
здійснює на підставі актів чинного законодавства, а також на підставі господарських та 
інших договорів.  

1.8. Підприємство може створювати філії, представництва, інші відокремлені 
підрозділи спільно з юридичними особами та брати участь у спільній діяльності з іншими 
підприємствами всіх форм власності.  

1.10. Підприємство має сприяти задоволенню потреб населення Києво-
Святошинського району в наданні послуг підприємством. 

1.11. Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який є юридичною 
особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.  

1.12. Підприємство здійснює свою господарську діяльність на засадах 
госпрозрахунку. 

 
 
 



 3 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

2.1. Метою діяльності Підприємства є:   здійснення меморіально-пошукової 
діяльності спрямованої на виявлення, ексгумацію, ідентифікацію,  гідне поховання 
(перепоховання) та гідне вшанування пам'яті  захисників вітчизни, жертв воєн та 
політичних репресій, організація науково-дослідницької діяльності з питань пошукової, 
меморіальної роботи;  охорона, збереження та захист  пам’яток історії та об’єктів 
культурної спадщини; проведення робіт з дослідження, реконструкції, музеєфікації 
пам’яток історії та об’єктів культурної спадщини; Провадження патріотичної, освітньої, 
наукової, культурної та просвітницької діяльності. Збереження Пам’яті про захисників 
Вітчизни, постійне піклування про ветеранів Великої Вітчизняної війни та інших воєн та 
збройних конфліктів, а також цивільних громадян України, які загинули (пропали 
безвісти) в роки Великої Вітчизняної війни та інших воєнних конфліктів. Вивчення та 
збереження пам’яток історії та культурної спадщини України. Підприємство є виконавчим  
органом місцевої ради з питань охорони культурної спадщини з усіма повноваженнями 
відповідно до закону України «Про охорону культурної спадщини».  

2.2. Створення в межах Києво-Святошинського району, на базі довгочасних 
оборонних споруд Київського Укріпленого Району (ДОТів), та інших пам’яток, 
меморіалів та історичних територій музейно-меморіального комплексу «Київський 
Укріплений Район-Пояс Бойової Слави».   

2.3. Підприємство  здійснює свою діяльність за такими напрямками: 
2.3.1. Меморіально-пошукова робота направлена на пошук та виявлення, ексгумацію 

та гідне поховання  останків воїнів та інших осіб, що загинули в роки Великої Вітчизняної 
війни, інших воєн, а також жертв політичних репресій,  на території Києво-
Святошинського району. 

2.3.2. Пошук невідомих поховань останків воїнів та інших осіб, що загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни,  інших воєн, а також жертв політичних репресій,  на території 
Києво-Святошинського району, що загинули та не були належним чином поховані та чиї 
долі та обставини загибелі лишились невідомими для рідних та історії. 

2.3.3. Організація та сприяння проведенню пошукових експедицій по місцях боїв 
роки Великої Вітчизняної війни,  інших воєн,  на території Києво-Святошинського району. 

2.3.4. Ідентифікація осіб загиблих воїнів та інших осіб, що загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни,  інших воєн, а також жертв політичних репресій,  на території Києво-
Святошинського району і будь-яка пов’язана з цим діяльність. 

2.3.5. Організація і проведення меморіально-пошукових робіт, археологічних 
досліджень, реставраційних, музеєфікаційних, проектних та інших робіт за запитами 
громадян та організацій на території  Києво-Святошинського району. 

2.3.6. Пошук, виявлення та  гідне поховання  останків воїнів іноземних збройних 
формувань, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн на території  
Києво-Святошинського району. 

2.3.7. Пошук, виявлення та  гідне поховання  останків учасників національно-
визвольної боротьби та різних озброєних формувань, що загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни, інших воєн на території  Києво-Святошинського району. 

2.3.8. Пошук, виявлення та  гідне поховання  останків жертв політичних, етнічних 
або будь-яких інших репресій та геноцидів, жертв голодоморів  на території  Києво-
Святошинського району. 

2.3.9. Участь у формуванні Державної політики щодо питань, пов’язаних з пошуком 
та виявленням,  гідним похованням  останків воїнів та інших осіб, що загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв політичних репресій,  на території 
України та Автономної Республіки Крим. Охорони,  вивчення та збереження  пам’яток 
історії та культурної спадщини. 

2.3.10. Сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів 
та ініціатив, участь у розробленні проектів   відповідних актів органів державної влади та 



 4 

місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток меморіально-пошукової роботи, 
вивчення, охорони та збереження пам’яток історії та культурної спадщини.  

2.3.11. Поширення історичних знань; історична просвіта; організація, фінансування   
та   проведення   досліджень з об’єктів та комплексів історичної та культурної спадщини в 
тому числі археологічні роботи, підводні роботи, дистанційне зондування земної поверхні 
та дна водойм на території  Києво-Святошинського району; 

2.3.12. Залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування до меморіально-пошукової 
роботи, охорони та збереження пам’яток історії та культурної спадщини на території  
Києво-Святошинського району; 

2.3.13. Забезпечення підготовки пропозицій щодо меморіально-пошукової роботи, 
охорони та збереження пам’яток історії та культурної спадщини на території  Києво-
Святошинського району; 

2.3.14.Організація та здійснення історико-архівних робіт, опитування свідків, збір та 
систематизація  інформації, створення електронних  баз даних, та баз даних на інших 
носіях,  в інтересах статутної діяльності. Участь у встановленні історичної правди, 
надання допомоги у відкритті доступу до інформації (архівним, музейним, бібліотечним 
та іншим фондам, різноманітним базам даних тощо); 

2.3.15. Організація та здійснення ексгумацій, перепоховань  та поховань останків 
воїнів та інших осіб, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також 
жертв політичних репресій, учасників визвольних рухів та інших озброєних формувань, 
жертв голодоморів, етнічних геноцидів тощо на території  Києво-Святошинського району.  
Створення, догляд та облаштування місць їх поховань на території  Києво-
Святошинського району. Дослідження та виявлення раніше невідомих місць їх поховань 
на території  Києво-Святошинського району. Облік місць поховань на території  Києво-
Святошинського району та будь-які інші роботи пов’язані з цим;   

2.3.16. Сприяння збереженню пам’яток історії та культурної спадщини на території  
Києво-Святошинського району; 

2.3.17. Охорона   рухомих та нерухомих об’єктів культурної спадщини, пам’яток 
історії та архітектури, їх комплексів, перевірка дотримання вимог законодавства щодо  
поводження з ними, їх використання, вивчення, реставрації, тощо на території  Києво-
Святошинського району.  

2.3.18. Контроль  за використанням коштів на ремонт та сукупність проектних, 
вишукувальних та виробничих робіт, спрямованих на виявлення, дослідження, 
реставрацію, підтримання в експлуатаційному стані, музеєфікацію, екскурсійну діяльність 
щодо рухомих та нерухомих об’єктів культурної спадщини та їх комплексів, пам’яток 
історії  та архітектури, пошуково-меморіальну роботу, поховання та утримання поховань 
та пам’ятників військовослужбовцям, що загинули внаслідок воєн, жертв політичних 
репресій та голодомору на території  Києво-Святошинського району; 

2.3.19.  Сприяння науковій та просвітницькій діяльності; 
2.3.20. Сприяння та організація патріотичного виховання дітей та молоді; 
2.3.21. Участь у діяльності міжнародних організацій, діяльність і мета яких співпадає 

зі статутними завданнями Підприємства; 
2.3.22. Співробітництво з державними органами та органами місцевого 

самоврядування на всіх рівнях для  виконання статутних завдань організації; 
2.3.23. Співробітництво  з державним органам охорони культурної спадщини в їх 

роботі з охорони культурної спадщини; 
2.3.24. Піклування про рухомі та нерухомі об’єкти  культурної спадщини та їх 

комплекси  з метою їх збереження в тому числі  проведення робіт з виявлення, 
дослідження, реставрації, музеєфікації, в тому числі шляхом набування права власності на 
ці об’єкти та комплекси на території  Києво-Святошинського району;  

2.3.25. Організація за дорученням Ради, здійснення купівлі, продажу або викупу 
рухомих та нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини або їх комплексів у 
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встановленому законодавством України порядку на території  Києво-Святошинського 
району в рамках статутних завдань Підприємства; 

2.3.26. Організація масових культурно-просвітницьких заходів (зборів, святкувань, 
концертів, благодійних акцій,  вистав, спортивних змагань, військових парадів, історичних 
реконструкцій тощо),  спрямованих на виконання  статутних завдань Підприємства;  

2.3.27. Організація науково-методичних досліджень, семінарів, конференцій, 
пов’язаних з дослідженнями та вивченням  історії та об’єктів культурної спадщини 
пам’яток історії та архітектури їх комплексів, предметом, технологіями, методикою та 
завданнями пошуково-меморіальної роботи, музейною справою, піклуванням про 
ветеранів, патріотичне виховання дітей та молоді, та інших  спрямованих на виконання  
статутних завдань Підприємства;  

2.3.28. Участь в організації та проведенні конференцій, лекцій, семінарів, 
симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, 
форумів, інших освітніх та наукових  заходів на виконання статутних завдань 
Підприємства; 

2.3.29. Збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до  інформації, 
створення  власних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої 
друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів на виконання статутних 
завдань Підприємства; 

2.3.30. Організація  туристичних походів, туристичних та екскурсійних маршрутів, 
фестивалів, інших масових культурних та просвітницьких заходів та їх обслуговування  на 
виконання статутних завдань Підприємства; 

2.3.31. Організація екскурсійного відвідування пам’яток історії,  музеїв та виставок; 
2.3.32. Створення музеїв та музейних експозицій, зібрань, колекцій тощо,  ведення 

музейної діяльності у відповідності до Закону України «Про музейну справу». Допомога 
іншим установам і організаціям району всіх форм власності та приватним особам у 
створенні музеїв та музейних експозицій, зібрань, колекцій тощо;  

2.3.33. Створення та набування прав власності на об’єкти інтелектуальної власності; 
2.3.34. Захист прав власності на об’єкти інтелектуальної власності Підприємства;  
2.3.35. Проведення експертної оцінки, та надання експертно-консультаційних послуг, 

надання  сертифікатів відповідності та експертних висновків  з питань  встановлення 
походження, автентичності, віку, приналежності, історичної,  культурної та  фінансової  
цінності рухомих та нерухомих об’єктів культурної та історичної спадщини, пам’яток 
історії  та архітектури, музеїв, музейних експозицій, зібрань та колекцій,  їх стану, 
необхідних заходів щодо їх збереження реставрації вивчення та дослідження, 
переміщення,  консервації, музеєфікації, програм, робіт, проектів,  щодо їх реставрації та 
збереження, оціночної вартості та інше; 

2.3.36. Проведення експертизи проектів, програм, робіт та результатів  
археологічних, історичних, архівних, дистанційних досліджень пам’яток історії та 
архітектури, рухомих та нерухомих об’єктів культурної спадщини та їх комплексів, робіт 
по їх збереженню, реставрації, вивченню, дослідженню,  переміщенню,  консервації, 
музеєфікації тощо,  військово-меморіальних робіт, пошуку, ексгумації, перепохованню, 
похованню, експлуатації місць поховань; 

2.3.37. Проводить експертну оцінку та надає висновки щодо  доцільності, 
ефективності, безпечності використання тих чи інших методик, приладів, технологій, 
кваліфікації виконавців  при проведенні цих робіт та досліджень;  

2.3.38. Організація досліджень, розчисток, реставрації, музеєфікації об’єктів 
історичної  та культурної спадщини на території  Києво-Святошинського району, а також  
архівні, археологічні, музейні та інші дослідження та роботи; 

2.3.39. Здійснення заходів направлених на попередження та перешкоджання 
правопорушенням у сфері охорони культурної та археологічної спадщини; 

2.3.40. Взаємодія, обмін досвідом та знаннями  з державними, громадськими 
організаціями та установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань 
Підприємства;  



 6 

2.3.41. Представництво та захист  інтересів Районної громади у  державних органах, 
установах, підприємствах, громадських, комунальних, та інших організаціях, судах, 
фіскальних та контролюючих органах;  

2.3.42. Діяльність у сфері інжинірингу: архітектурно-проектні роботи; проектування 
будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень; нагляд за будівництвом, 
в тому числі діяльність генеральних підрядників (замовлення проекту, розроблення 
проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль 
виконання, здавання об’єктів «під ключ»); проектування виробничих будівель та споруд, 
включаючи розміщення машин та устаткування; управління проектами, в рамках 
статутних завдань Підприємства; 

2.3.43. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, в рамках статутних 
завдань Підприємства; 

2.3.44. Надання  туристичних послуг, в рамках статутних завдань Підприємства; 
2.3.45. Провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань 

Підприємства  та законодавства України; 
2.4. Організація поховання   та надання ритуальних послуг щодо  останків воїнів та 

інших осіб, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв 
політичних репресій; 

2.4.1. Надання населенню послуг з перевезення останків воїнів та інших осіб, що 
загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв політичних 
репресій та осіб, що їх супроводжують; 

2.4.2. Виконання робіт з благоустрою місць поховань загиблих воїнів та інших осіб, 
що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв політичних 
репресій та прилеглих територій; 

2.4.3. Утримання місць поховання останків воїнів та інших осіб, що загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв політичних репресій згідно зі 
встановленими правилами та санітарними нормами, організація надання послуг населення 
по догляду за могилами; 

2.4.4. Забезпечення функціонування місць поховання останків воїнів та інших осіб, 
що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, інших воєн, а також жертв політичних 
репресій; 

2.4.5. Утримання та благоустрій всіх військових  або меморіальних могил, кладовищ, 
поховань тощо  району; 

2.4.7. Організація та проведення траурного ритуалу «Поховання» на кладовищах та у 
крематорії останків воїнів та інших осіб, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, 
інших воєн, а також жертв політичних репресій; 

2.4.8. Регулювання відносин з іншими підприємствами і організаціями на підставі 
господарських договорів; 

2.4.9. Забезпечення соціального розвитку трудового колективу підприємства; 
2.4.10. Впровадження у виробництво науково-технічних розробок та прогресивних 

технологій, в рамках статутних завдань Підприємства; 
2.4.12. Роботи з благоустрою територій, в рамках статутних завдань Підприємства; 
2.4.13. Надання автотранспортних послуг населенню, підприємствам та організаціям, 

в рамках статутних завдань Підприємства; 
2.4.14. Копіювально-розмножувальні роботи, розповсюдження та реалізація 

поліграфічної продукції та надання консультаційно-інформаційних послуг, в рамках 
статутних завдань Підприємства; 

2.4.15. Надання, в рамках статутних завдань Підприємства, рекламних послуг а саме:  
виготовлення, встановлення та експлуатація зовнішньої реклами та її носіїв, виготовлення, 
розповсюдження або збут будь-яких інформаційно-рекламних матеріалів, що містять 
інформацію про об’єкти культурної або історичної спадщини району, музеї, виставки, 
визначні місця, видатних діячів історії та культури, історичні відомості, культурно-
просвітницькі заходи, тощо; 

2.4.16. Функції підрядника; 
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2.4.17. До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню 
Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому 
законодавством України; 

2.5.1. Участь у роботі постійних комісій районної ради з питань, які входять до 
компетенції Підприємства; 

2.5.2. Вивчення (обмін) досвідом інших міст України та зарубіжжя, стажування 
спеціалістів, участь у конференціях, запрошення фахівців для надання консультацій, 
обмін методичними напрацюваннями, інформацією, пов'язаною з напрямками роботи 
Підприємства; 

2.5.3. Організація інформаційно-просвітницької роботи з населенням через засоби 
масової інформації, в рамках статутних завдань Підприємства; 

2.5.4. Моніторинг  стану нерухомих та рухомих об’єктів культурної спадщини 
Києво-Святошинського району, складання прогнозу ситуації та надання практичних 
рекомендацій та приписів  щодо їх охорони, вивчення, реконструкції та використання; 

2.5.6. Участь у проведенні загально районних  заходів, в рамках статутних завдань 
Підприємства; 

2.5.7. Реалізація рішень органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування щодо охорони культурної спадщини в межах своєї компетенції; 

2.5.8.  Організація та здійснення роботи зі  створення та виконання районних 
програм і вирішення проблем з охорони культурної спадщини, що віднесена до 
компетенції Підприємства та подання звіту про їх  виконання районній Раді; 

2.5.9. Укладання  охоронних договорів з Державою або від імені  Держави стосовно 
об’єктів культурної спадщини, пам’яток історії та культури на території  Києво-
Святошинського району; 

2.5.10. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних  
перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання  яких  може  
позначитися  на  стані  пам'яток  місцевого значення,  їх  територій  і зон охорони, з 
урахуванням експертного висновку за результатами   наукової  археологічної  експертизи  
зазначених проектів, погодження у випадках, передбачених  законом  проектів відведення  
земельних ділянок;  

2.5.11. Визначення меж  територій  археологічних  пам'яток  місцевого  значення, 
затвердження зон їх охорони,      визначення меж  територій  археологічних  пам'яток  
місцевого значення, затвердження зон їх охорони, визначення меж  територій  
археологічних  пам'яток  місцевого значення, затвердження зон їх охорони, реєстрація 
кваліфікаційних   документів   та   дозволів    на проведення   археологічних   розвідок,   
розкопок,   а   також  на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під 
земною поверхнею та водою, видання розпоряджень і приписів   щодо  охорони  пам'яток 
місцевого значення,  припинення робіт на пам'ятках,  їх територіях та  в  зонах охорони,  
якщо такі роботи виконуються за відсутності затверджених або погоджених відповідним 
органом охорони культурної спадщини  програм  та проектів,  передбачених цим Законом 
дозволів або з відхиленням від них. 

В своїй діяльності підприємство  керується  Законом України від 20.04.2000  
№1684-ІІІ „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, “Про 
охорону культурної спадщини”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, постанови Верховної Ради України 
“Про відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення України 
від фашистських загарбників”, “Про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років”, Законом України "Про поховання та похоронну 
справу", Указом Президента України № 604/2012 «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-
ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»,   розпорядженням Президента України від 21 
червня 2011 року № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку , дослідження і 
впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій 
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Українського народу»,  прийнятою Київською обласною радою «Стратегії розвитку 
Київської області до 2015 року».    

 
3. УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

 
3.1. Майно підприємства, передане йому для виконання мети та предмету діяльності, 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського 
району Київської області і передано Підприємству на праві господарського володіння;  

3.2. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд у 
розмірі 5000,00 грн. (П'ять тисяч гривень.)  

3.3. Збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства відбувається за 
рішенням Ради;  

3.4. Статутний фонд Підприємства може бути сплачений органом управління або 
уповноваженим ним органом шляхом внесення грошових або майнових засобів, а також 
цілісного майнового комплексу (будівель, споруд тощо); 

3.5. Джерелами формування майна підприємства є:  
- з основних фондів та обігових коштів, переданих Підприємству відповідно до рішення 
про його створення;  
- грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;  
- дотації з бюджету; 
- доходи, одержані від господарської діяльності;  
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;  
- кошти, що надходять за спонсорськими угодами, або договорами на інвестування 
діяльності;  
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.  

3.6. Підприємство за окремим рішенням сесії Ради має право продавати іншим 
підприємствам, організаціям, установам та громадянам будь-яке майно, що належать 
йому, а також обмінювати, здавати його в оренду, надавати в тимчасове користування або 
в позичку, списувати з балансу в порядку встановленому чинним законодавством та цим 
Статутом; 

3.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є  кошти  державного 
та місцевого бюджетів в межах асигнувань та програм направлених на охорону культурної 
та археологічної спадщини, пошук, дослідження і впорядкування місць поховань жертв 
війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу, передбачених 
відповідними щорічними бюджетами,  а також фонди охорони пам'яток, а також дотації з 
місцевого бюджету, кредити, прибуток (доход), амортизаційні відрахування, безоплатні 
або благодійні внески підприємств, організацій, громадян та інші надходження не 
заборонені чинним законодавством; 

3.8. Грошові кошти з рахунків Підприємства  можуть бути вилучені тільки за його 
згодою. Примусове стягнення (списання) коштів здійснюється тільки у передбачених 
законом випадках. 
 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

4.1. Управління діяльністю СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МЕМОРІАЛ»  КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(далі - ПІДПРИЄМСТВА) здійснює його директор (далі в тексті – “керівник”). 

4.2. Наймання (обрання, призначення) керівника здійснюється засновником або 
через уповноважені ним органи. Умови  діяльності, матеріального забезпечення та 
відповідальності керівника Підприємства визначаються в контракті. 

4.3. Керівник підприємства визначає структуру управління та штатний розклад, 
вирішує всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до 
компетенції Засновника підприємства. 
 Керівник підприємства: 
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- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах та 
організаціях; 
- укладає угоди, договори, контракти, видає накази, розпорядження, інші акти управління 
з усіх  питань діяльності Підприємства; 
- забезпечує   виконання  розпорядження та доручень Києво-Святошинської районної ради 
Київської області для здійснення поточної та перспективної діяльності Підприємства; 
- затверджує режим внутрішнього трудового розпорядку; 
- має право вести переговори особисто або доручати іншим працівникам з юридичними та 
фізичними особами всіх форм власності з приводу виконання чи укладення ( змін умов) 
угод, договорів та з будь-яких інших питань, що стосується Підприємства; 
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та даного 
Статуту; 
- затверджує статут дочірнього підприємства, яке засноване Підприємством, та формує 
його статутний фонд; 
- приймає  на   роботу та  звільняє з посади ( роботи) працівників підприємства; 
 - затверджує посадові інструкції (в тому числі для директора ПІДПРИЄМСТВА), 
внутрішні положення, організовує здійснення кадрової політики Підприємства; 
- видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки; 
- організовує формування та виконання фінансових планів; 
- організовує   забезпечення   фіксування   фактів  здійснення   всіх господарських   
операцій,    бухгалтерського   обліку   та     звітності;   
- визначає облікову політику Підприємства; 
- обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми 
внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;  
- має право делегувати свої повноваження або їх частину заступнику  директора чи іншим 
посадовим особам Підприємства у період відпустки, відрядження  чи з інших причин, про 
що видається наказ або розпорядження. Особи, яким делеговано зазначені повноваження 
керівником, несуть персональну відповідальність за свої дії; 

4.4. Директор Підприємства, спеціалісти підрозділів апарату управління і 
структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень та інших аналогічних 
підрозділів підприємства), інші працівники підприємства призначаються на посаду і 
звільняються з посади директором підприємства; 

 
5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

 
5.1. Трудовий колектив складається з осіб, які знаходяться у трудових відносинах з 

підприємством;  
5.2. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його з боку 

державних органів, якщо інше не передбачено чинним законодавством і погоджує його 
Радою;  

5.3. Трудові відносини працівників з адміністрацією підприємства та соціальні 
гарантії регулюються трудовим законодавством України. 

 
6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 
6.1. Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 

діяльності, а також статистичну та фінансову звітність, яку представляє у встановленому 
порядку та в обсягах органам державної статистики та власнику або вповноваженому ним 
органом;  

6.2. Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність обліку, фінансової та 
статистичної звітності;  

6.3. Підприємство звітує про свою роботу перед  власником (уповноваженим ним 
органом) один раз на рік. 
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7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
7.1. Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до завдань 

визначених цим статутом та Радою;  
7.2. Планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, які погоджує з 

Радою;  
7.3. Підприємство самостійне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, 

інших умов господарської діяльності, які не перечать чинному законодавству України;  
7.4. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у 

відповідно до чинного законодавства;  
7.5. Підприємство має право відкривати розрахункові, валютні та інші рахунки для 

здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій;  
7.6. Порядок використання коштів підприємства в іноземній валюті визначається 

чинним законодавством;  
7.7. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності 

підприємства є прибуток, який формується за системою визначеною чинним 
законодавством. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття 
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці працівникам 
Підприємства, оплату відсотків по кредитах банківських установ, сплату податків та 
інших відрахувань до бюджету і спеціальних фондів згідно з чинним законодавством 
України, залишається у розпорядженні Підприємства;  

7.8. Підприємство утворює цільові фонди:  
- амортизаційний;  
- фонд розвитку виробництва;  
- резервний фонд;  
- фонд споживання; 
- інші фонди.  

7.9. Амортизаційний фонд Підприємства створюється за рахунок відрахувань від 
чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти 
амортизаційного фонду Підприємства використовуються для покриття витрат пов'язаних з 
амортизацією основних фондів, напрямки витрат, коштів фонду розвитку виробництва 
Підприємства визначаються кошторисом;  

7.10. Фонд розвитку виробництва Підприємства створюється за рахунок відрахувань 
від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти 
фонду розвитку виробництва Підприємства використовуються для розвитку матеріально-
технічної бази Підприємства. Напрямки витрат коштів фонду розвитку виробництва 
підприємства визначаються кошторисом;  

7.11. Фонд споживання Підприємства створюється у розмірах, які визначаються 
згідно з чинним законодавством України;  

7.12. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, 
одержаного в результаті фінансово-господарської діяльності Підприємства;  

7.13. Підприємство створює резервний фонд, до якого щорічно відраховує не менш 
як 5% чистого прибутку, поки фонд не досягне 25% від розміру статутного фонду. 
Розпорядження коштами резервного фонду здійснюється генеральним директором 
Підприємства відповідно до затвердженого фінансового плану та чинного законодавства;  

7.14. Відносини Підприємства з громадянами, підприємствами, організаціями, 
установами та суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах діяльності 
Підприємства здійснюються на підставі договорів;  

7.15. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 
законодавством України;  

7.16. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводить відповідно до чинного 
законодавства, а при необхідності ревізійною комісією, яка призначається Радою. 
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8. УТВОРЕННЯ ТА УЧАСТЬ У ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

8.1. Підприємство має право брати участь у створенні корпоративних підприємств;  
8.2. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи;  
8.3. Директор підприємства (орган, уповноважений власником) приймає рішення про 

дії передбачені п. 8.1. Статуту тільки за умов забезпечення соціальної спрямованості 
підприємств та за умов покращення якості виконання Статутних завдань підприємства;  

8.4. При утворенні нових підприємств або за умов придбання корпоративних прав, за 
підприємством повинно залишатися виключне право визначення ціни на товари та 
послуги соціального призначення. 

 
9. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

9.1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 
(об'єднання, злиття, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Ради;  

9.2. Ліквідація підприємства проводиться ліквідаційною комісією призначеною 
Радою в установленому чинним законодавством порядку, а у випадку банкрутства - за 
прийнятим рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, яка 
признається цими органами. 3 часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню майном підприємства. Ліквідаційна комісія повідомляє 
через засоби масової інформації про прийняте рішення щодо припинення діяльності 
підприємства, про початок ліквідації і строки подання кредиторами заяв з претензіями; 

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявність майна підприємства, виявляє його 
кредиторів та дебіторів, веде розрахунки з ними, вживає заходів до сплати заборгованості 
закладу, складає ліквідаційний баланс і подає його власникові або органу, який призначає 
ліквідаційну комісію;  

9.4. Майно, яке знаходилось у Підприємства і залишилось після задоволення 
претензій кредиторів Підприємства, використовуються за рішенням Києво-Святошинської 
районної ради;  

9.5. При реорганізації підприємства звільненим працівникам гарантується 
додержання прав, інтересів відповідно до трудового законодавства України;  

9.6. Підприємство припиняє свої повноваження з моменту виключення його з 
Державного реєстру. 

  
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 
10.1. 3міни та доповнення до цього Статуту затверджуються в порядку, 

встановленому законодавством України. 


