СТАТУТ
Міського комунального підприємства

„Муніципальна телерадіокомпанія „Місто”

м. Хмельницький

І

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1.
Хмельницьке міське комунальне підприємство "Муніципальна
телерадіокомпанія „Місто" - надалі „Телерадіокомпанія", яке є комунальною
власністю та створено у відповідності з рішенням № 9 восьмої сесії
Хмельницької міської Ради від 03.12. 2002 року. ^
Власником майна Телерадіокомпанії
( надалі - „Власник”) є
Хмельницька міська Рада.
-——*--------1.2. В своїй діяльності Телерадіокомпанія керується діючим
законодавством України „Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист
журналістів”, "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", „Про
телебачення та радіомовлення”, „Про державну економічну підтримку
вітчизняних друкованих ЗМІ” „Про підприємства в Україні”, „Про
підприємництво”, „Про власність”, „Про місцеве самоврядування в Україні”. '
1.3. Телерадіокомпанія є юридичною особою згідно з законодавством
України та набуває прав юридичної особи з дня її державної р е є с т р а ц і ї . ---1.4. Телерадіокомпанія має право від свого імені укладати угоди,
договори, набувати майнових і немайнових прав та виконувати обов’язки,
пов'язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському
суді. Телерадіокомпанія має право здійснювати будь-яку підприємницьку
діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям,
передбаченим Статутом.
,----------- —
1.5. Телерадіокомпанія має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та
інші, включаючи валютні, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм
найменуванням, кутовий та інші штампи, логотип, фірмовий бланк та інші
реквізити.
,— ---------1.6. Телерадіокомпанія має повну назву : Міське комунальне
підприємство „Муніципальна телерадіокомпанія „Місто”.
1.7. Юридична адреса Телерадіокомпанії: 29000, м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 4/3.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ
2.1. Метою діяльності Підприємства є :
- висвітлення актуальних проблем міста і області, інформування населення про
роботу органів місцевого самоврядування, законодавчої та виконавчої влади,
створення розважальних, дитячих, інформаційних телевізійних та радіопрограм;
- розвиток та надання комплексу рекламних, сервісних та консультативних
послуг юридичним, фізичним особам та об’єднанням громадян;
вироблення єдиної інформаційної політики щодо висвітлення діяльності
місцевого самоврядування;
^
~~~
- сприяння поширенню інформації про діяльність, позитивний досвід роботи
міських органів влади в інших регіонах України.
------2.2 Предметом діяльності Телерадіокомпанії є:
виробництво та розповсюдження аудіопрограм (радіомовлення);

виробництво та розповсюдження аудіовізуальних передач, та програм
(телебачення);
—-----організація кабельного, довідкового (телетексту) та інших видів
телерадіомовлення;
__________________
виробництво, розповсюдження та розміщення друкованої, візуальної,
телевізійної, радіо та інших видів реклами;
надання інформаційно-довідкових послуг;
створення інших засобів масової інформації;
^
5
прокат кіно та відеофільмів;
^ — ==~
відео і звукозаписи на замовлення ;
розробка та постачання програмного забезпечення;
інформаційно - обчислювальна діяльність, що пов’язана із створенням
інформаційних баз даних, тощо;
~----------- рекламно - видавнича діяльність; проведення поліграфічних, друкарських та
копіювальних робіт;
-------------------------маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності,
представництво інтересів інших фірм на комерційній основі;
благодійна діяльність;
виконання науково - дослідних, проектно - конструкторських та інших робіт
в установленому порядку;
інша комерційна діяльність;
_____
інвестиційна діяльність;
концертно - мистецька та продюсерська діяльність;
організація, проведення видовищних заходів
та дозвілля громадян
(дискотеки, відеотеки, тощо);
т
оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською
продукцією,
продуктами харчування, промисловими товарами та паливно-мастильними
матеріалами;
посередницька діяльність при купівлі - продажу товарів народного
споживання, продуктів харчування, продукції виробничо - технічного
призначення; маклерська, дилерська та біржова діяльність, надання послуг
при здачі - найму, купівлі - продажу нерухомого майна;
здійснення операцій з купівлі, продажу та обміну валют;
вантажно - розвантажувальні, транспортно - експедиційні роботи та послуги
на замовлення підприємств, організацій та населення;
внутрішні та міжнародні автотранспортні вантажні та пасажирські
------ -----------------———
перевезення; с
ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів та інших
автотранспортних засобів;
<=---- —
туризм (туристичні готелі, бази, мотелі, екскурсійні бюро, заклади з
організації міжнародного туризму);
створення підприємств громадського харчування (кав’ярні, кафе, бари,
ресторани).
—------------Телерадіокомпанія одержує ліцензію на право користування каналами
мовлення.
___ ___________

Інші види
діяльності, які потребують спеціального дозволу,
здійснюються після отримання відповідних
ліцензій в установленому
чинним законодавством порядку.
2.3. Телерадіокомпанія для здійснення своїх завдань укладає з відповідними
організаціями на госпрозрахунковій основі договори (угоди).
2.4. Згідно зі своїми метою і завданнями Телерадіокомпанія має право:
- створювати на території України і за її межами філії та представництва, а
також дочірні підприємства (за згодою Власника);
- вступати в договірні відносини з фізичними та юридичними особами, а
також бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, що належать
до прехмету діяльності Телерадіокомпанії;
~
- наймати персонал Телерадіокомпанії на умовах трудових угод та інших
-------—
у м о в а х , встановлених чинним законодавством;
- входити до складу асоціацій та інших добровільних об’єднань, діяльність
•ких відповідає інтересам Телерадіокомпанії;
'— ------- виступати засновником (учасником) господарських товариств (за згодою
Власника).

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
3.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність як
на території України, так і за межами в порядку, визначеному законом України
-Про зовнішньоекономічну діяльність”, іншими нормативними актами.
4. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
4.1. Фінансово-господарська діяльність Телерадіокомпанії здійснюється на
принципах повного господарського розрахунку. Телерадіокомпанія має окремий
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських Установах.
4.2. Збитки, нанесені Телерадіокомпанії внаслідок порушення його
майнових прав юридичними особами і державними органами, відшкодовуються
за рішенням суду або господарського суду.
________
4.3. Доходи Телерадіокомпанії створюються з:
- коштів, отриманих від самостійної господарської діяльності;
- коштів отриманих згідно укладених договорів;
- з прибутку від спільної діяльності з іншими суб’єктами підприємницької
діяльності;
-=с-------------------- ---------------- - цільових перерахувань підприємств, організацій та установ;
- добровільних перерахувань окремих громадян;
,----------------_
- майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
4.4. Кошти витрачаються на господарську діяльність Телерадіокомпанії.
4.5. Телерадіокомпанія здійснює бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності, веде статистичну звітність за встановленою формою в строки,
встановлені органами державної статистики.
За ведення державної звітності посадові особи несуть відповідальність, що
передбачена чинним законодавством.
--------4.6. Телерадіокомпанія не відповідає по зобов'язанням Власника, рівно як

4 Г
Власник не відповідає по зобов'язанням Телерадіокомпанії.
4.7.
Контроль за діяльністю Телерадіокомпанії здійснюється в порядку,
визначеному чинним законодавством України.

5. ПЕРСОНАЛ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ

5.1. Персонал Телерадіокомпанії складають всі особи, які працюють в ній
за основі трудових угод.
-----5.2. Персонал Телерадіокомпанії формується з числа громадян України та
іноземних громадян, котрі мають відповідну кваліфікацію для забезпечення
- грмальної діяльності Телерадіокомпанії.
с
5.3. Творчий працівник Телерадіокомпанії зобов’язаний:
- дотримуватись програмної концепції Телерадіокомпанії, керуватись її
Статутом;
----- ------------------------ перевіряти достовірність одержаної інформації;
*
~~~~—- ..
- не допускати розповсюдження інформації, передбаченої частиною
~>тою ст. 2 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”;
не допускати випадків розповсюдження в телерадіопрограмах
відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх
честь і гідність.
_
5.4. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму,
: вільнення, режиму праці та відпочинку, оплата праці, гарантії регулюються
КЗпП України, діючим законодавством і цим Статутом.
. — __
5.5. Телерадіокомпанія вносить відрахування по державному соціальному
страхуванню працівників, а також відрахування на їхнє пенсійне забезпечення
нормами, встановленими чинним законодавством У к р а ї н и . _________
5.4.
Повноваження персоналу реалізують загальні збори його членів та їх
виборний орган - рада персоналу, яка має право представляти інтереси
г.ерсоналу у стосунках з директором Телерадіокомпанії.

6. МАЙНО т е л е р а д і о к о м п а н і ї
6.1. Майно Телерадіокомпанії становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі
----- ----------------Телерадіокомпанії.
6.2. Майно Телерадіокомпанії відповідно до законів України, Статуту
Телерадіокомпанії та укладених угод належить йому на праві повного
■гсподарського відання.
^ _________
6.3. Здійснюючи право повного господарського відання,
Телерадіокомпанія володіє, користується або розпоряджається зазначеним
майном.
—-—
6.4. Телерадіокомпанія не має права без дозволу Власника передавати,
.зарутати, здавати в оренду або відчужувати своє майно.

. УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЄЮ

7.1.
Управління Телерадіокомпанією здійснюється у відповідності та на
:сн:=: поєднання прав Власника щодо господарського використання свого
майна і принципів самоврядування трудового колективу.
” 2 Ло компетенції Власника належить:
- ствердження Статуту Телерадіокомпанії та змін до нього;
- надання дозволу на укладання угод, спрямованих на відчуження майна
Телерадіокомпанії;
с___—— — ----------- прийняття рішення про вступ Телерадіокомпанії в асоціації або інші
об'єднання підприємств та о р г а н і з а ц і й ; ---------- прийняття рішень про участь Телерадіокомпанії в господарських
_ твариствах;
„------------------ прийняття рішень про припинення діяльності Телерадіокомпанії.
призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
7.3. Власник здійснює свої права по управлінню Телерадіокомпанією
безпосередньо через Міського голову.
—• .
~~
—
8.4. Виконавчі функції з питань поточного керівництва та організації
роботи Телерадіокомпанії здійснює директор, який призначається на посад} за
к : -трактом розпорядженням Міського голови.
«.------------7.5. При призначенні директора з ним укладається контракт, у якому
5>пначаються строки найму, права, обов’язки і відповідальність пепел
Власником та персоналом Телерадіокомпанії, умови його матеріальні'
:.ігез печення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених
контрактом та діючим законодавством.
-----------------7 6 Директор може бути звільнений з посади до закінчення контракт;- - і
підставах, передбачених в контракті, або інших випадках, передбачених
трудовим законодавством України.
—----------- -Директор без доручення діє від імені Телерадіокомпанії предстаьп*-:
;- т : інтереси в усіх інших підприємствах і організаціях, розпоряджа-- - . »
майном підприємства в межах своєї компетенції, заключає договори та >тодн
ю лає доручення, відкриває в банку розрахункові рахунки, с
—
7 8 Інші працівники підприємства приймаються на посаду директор: у
з г ід н о і з штатним розписом,^зат£ердженим міським Головою.
<-—
" 9. Працівники Телерадіокомпанії звільняються з роботи згідно з трудовим
иководавством. __
,

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
8 1. Припинення діяльності Телерадіокомпанії відбувається шляхом його
ге: г галізації або ліквідації.
Припинення окремих видів ді*льнсчгп
- еперадюкомпанії здійснюється при закінчені строку дії відповідних ліпензій

дозволів).
__________
8.2. Реорганізація Телерадіокомпанії відбувається за рішенням Власника
у.ської Ради). При цьому вся сукупність прав і обов'язків Телераді с:<: у г і н
переходить до його правонаступників.
8.3. Ліквідація Телерадіокомпанії проводиться за рішенням Власника та
на підставі рішення господарського суду.
8.4. Ліквідацію Телерадіокомпанії здійснює призначена Власником

