М ІН ІС ТЕРС ТВО ВН У ТРІШ Н ІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
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№
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Про внесення змін до Статуту
Казенного науково-виробничого
об’єднання «Форт» МВС України,
затвердженого
наказом
МВС
від 04.01.1999 № 25

З метою підвищ ення ефективності управління К азенним наукововиробничим о б ’єднанням «Ф орт» М ВС України, керую чись Законом України
«П ро управління о б ’єктами держ авної власності», П олож енням про
М іністерство внутріш ніх справ України, затвердж еним постановою Кабінету
М іністрів У країни від 28 ж овтня 2015 року № 878,

НАКАЗУЮ:
1. У нести зміни до Статуту Казенного науково-виробничого о б ’єднання
«Ф орт» М ВС України (ідентифікаційний код ю ридичної особи 01199251),
затвердж еного наказом М ВС від 04.01.1999 № 25, виклавш и його в новій
редакції, щ о додається.
2. Н ачальникові Казенного науково-виробничого о б ’єднання «Форт»
М ВС П исаренку В.Г. забезпечити держ авну реєстрацію нової редакції Статуту
в порядку та терміни, визначені законодавством України.
3. К онтроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Тахтая О.В.

А.Б. Аваков

«

і

Згідно з оригіналом
Директор Департаменту з
режиму та службової
МВС України

Ю.В. Терещенко

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М ВС від 04.01.1999 № 2 5
наказу М ВС
О і 7 2017р. №
)

А.Б. Аваков

СТАТУТ
КАЗЕННОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО
ОБ’ЄДНАННЯ «ФОРТ» МВС УКРАЇНИ
(нова редакція)
Ідентиф ікаційний код 01199251

\

щенко

В інниця - 2017
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України (далі Підприємство) створено за рішенням Кабінету Міністрів України (постанова № 987
від ЗО червня 1998 року) шляхом перетворення державного підприємства НВО
«Форт» і належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
(далі - Орган управління).
1.2. Найменування Підприємства:
Повне найменування:
українською мовою: Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС
України;
англійською мовою: Science Industrial Association «FORT» o f the MIA o f
Ukraine.
Скорочене найменування:
українською мовою: КНВО «Форт» МВС України»;
англійською мовою: SIA "FORT" o f the MIA o f Ukraine.
1.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 21027, м. Вінниця, вулиця
600-річчя, 27.
1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими
документами Органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються
міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також колективним
договором та цим Статутом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство створене з метою розробки, виготовлення, впровадження
нових зразків зброї, засобів особистого захисту й активної оборони, засобів
спеціального призначення, боєприпасів для забезпечення ними Національної
гвардії України, Національної поліції України та інших силових структур держави і
діє на промисловій основі з метою отримання прибутку.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по
створенню нових зразків вогнепальної бойової, спортивної, мисливської,
пневматичної, спеціальної та інш ої зброї, а також холодної зброї, засобів
особистого захисту й активної оборони, засобів спеціального призначення,
боєприпасів, виготовлення та випробування їх дослідних зразків і погодження з
відповідними органами можливості їх використання;
- розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
- виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення
і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5
м ілім етра і ш видкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю , пневматичною зброєю калібру понад 4,5 м ілім етра і

ш видкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
виробництво
спеціальних
засобів,
зарядж ених
речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та
їх продаж;
- експорт та імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та їх
складових частин, комплектуючих і технологій, інш их видів товарів
військового та подвійного призначення відповідно до повноважень, наданих
Державною службою експортного контролю України;
- робота з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;
- придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення
прекурсорів для виробничо-технологічних процесів;
- створення нових зразків продукції, у тому числі цілком таємних та
таємних;
- самостійна реалізація спеціальних засобів, зброї та боєприпасів згідно з
чинним законодавством;
- охорона о б ’єктів, будівель та споруд підприємства;
- виконання перевезень вантажів і пасажирів по Україні та за її межами
власним автомобільним транспортом, в т.ч. вантажів спеціального
призначення, їх супроводження та охорону;
- інжинірингові роботи (послуги);
- надання всебічної кваліфікованої медичної допомоги працівникам на
базі власної медико-санітарної частини;
- виробництво товарів ш ирокого вжитку та їх реалізація;
- виробництво сільськогосподарської продукції;
- рекламна, маркетингова та видавнича діяльність;
- розробка та виготовлення номерних, розпізнавальних та вказівних
знаків для потреб М ВС України та інш их замовників;
- утилізація звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого
використання і зберігання;
- участь у Державних програмах утилізації звичайних видів боєприпасів,
не придатних для подальшого використання і зберігання;
- переробка (переобладнання) бойової та спортивної зброї у мисливську
та масогабаритні макети з метою її подальш ої реалізації.
2.3. Підприємство може здійсню вати й інші види діяльності, які не
заборонені чинним законодавством України.
Окремі види діяльності, перелік яких встановлю ється законом,
Підприємство може здійсню вати після одержання ним спеціального дозволу
(ліцензії).
2.4. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про державну таємницю » та інш их законодавчих актів з
цього питання.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1 П ідприєм ство є ю ридичною особою з дня його держ авної
реєстрації. До його складу входить завод, спеціальне конструкторськотехн ологічн е бю ро та дослідн а лабораторія науково-дослідного центру.
3.2.
П ідприєм ство здійсню є свою діяльність відповідно до
законодавства У країни та зазн ачен ого Статуту.
3.3
П ідприєм ство має сам остійний баланс, розрахунковий, валю тний
та інш і рахунки в установах держ авн их банків, печатку, ш там пи і бланки зі
своїм найм енуванням , емблему, товарний знак та інш і реквізити.
3.4. П ідприєм ство відповідає за своїми зобов'язан ням и лиш е
кош там и, щ о перебуваю ть у його розпорядж енні. У разі недостатності
зазн ачен их кош тів держ ава, в особі органу, до сф ери управлінн я якого
входить П ідприєм ство, несе повну субсидіарну відп овідальн ість за
зобов'язанням и П ідприєм ства.
3.5. П ідприєм ство має право вчиняти правочини, в том у числі,
укладати угоди, договори, контракти, набувати м айнові та особисті
нем айнові права, бути позивачем і відповідачем у судах.
3.6. П ідприєм ство має право вступати до асоціацій, консорціум ів,
концернів та інш их о б ’єднань підприєм ств лиш е за погодж енням з
М ін істерством внутріш ніх справ У країни і К абінетом М ін істрів У країни.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. М айно підприєм ства становлять необоротні та оборотні активи, а
також інш і цінності, вартість яких відображ ається в сам остійном у балансі
П ідприєм ства.
4.2. М айно П ідприєм ства, закріплене за П ідприєм ством , належ ить
йом у на праві оперативного управління. Здійсню ю чи право оперативного
уп равлінн я, П ідприєм ство володіє та користується зазн ачен им майном .
4.3. П ідприєм ство має право розпорядж атися закріпленим за ним на
праві оперативного управління м айном , що є у держ авній власності і
належ ить до основних засобів П ідприєм ства, лиш е з дозволу М ВС У країни,
як органу управління.
4.4. П ідприєм ство не має права відчуж увати або інш им способом
розпорядж атися закріпленим за ним майном , щ о належ ить до основних
ф ондів, без поп ередньої згоди О ргану управління.
В ідчуж ення нерухом ого майна, а також повітряних і м орських суден,
суден вн утріш нього плавання та рухом ого складу залізничн ого транспорту
здійсню ється за ум ови додаткового погодж ення в установленом у порядку з
Ф ондом держ авного м айна У країни.
Л
Ф онд держ авного м айна У країни виступає організатором продаж у
нерухом ого м айна в порядку, щ о встановлю ється К абін етом М іністрів
У країни.
П ідприєм ство м ає право розпорядж атися закріпленим за ним на праві
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оперативного управління інш им майном , що є у держ авній власності і не
належ ить до основних засобів П ідприєм ства, лиш е після виконання
держ авн ого контракту відповідно до законодавства У країни.
4.5 С татутний капітал П ідприєм ства складає 34560096,98 грн.
(тридцять чотири м ільйони п ’ятсот ш істдесят тисяч д е в ’ян осто ш ість
гривень 98 коп.), в том у числі 25960096,98 грн. (двадцять п'ять м ільйонів
д е в ’ятсот ш істдесят тисяч д е в ’ян осто ш ість гривень 98 коп.) - основні
засоби
та 8600000,00 грн. - внесок держ ави до статутного ф онду
П ідп риєм ства у вигляді цільових бю дж етних кош тів, ви ділени х на
безп оворотн ій основі, ви кори станої інноваційної позики відповідно до
розпорядж ен ня К абінету М ін істрів У країни від 27.12.2008 № 1627-р «Про
погаш ення боргу казенного наукового-виробничого о б ’єднання «Ф орт»
М В С У країни».
4.6. Д ж ерелам и ф орм ування м айна П ідприєм ства є:
держ авн е майно, передане підприєм ству відповідно до ріш енн я про
його створення;
кош ти та інш е майно, одерж ані від реал ізац ії продукц ії (робіт,
послуг) підприєм ства;
цільові кош ти, виділені з Д ерж авного бю дж ету У країни;
кредити банків;
части н а доходів підприєм ства, одерж аних ним за результатам и
госп од арської діяльності, передбачен а статутом;
інш і дж ерела, не заборонені законом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. П ідприєм ство має право сам остійно:
- визначати стратегію та основні напрям ки свого розвитку відповідно
до держ авн их програм та зам овлень, плану розвитку П ідприєм ства;
- організовувати свою діяльність щ одо забезпечення виконання
держ авн их контрактів, укладених договорів та ви робничих завдан ь М ВС.
- реалізовувати продукцію поза м еж ам и держ авн ого контракту
(виконувати роботи, надавати послуги), вироблену (виконані, надані) за
цінам и (тариф ам и), щ о встановлю ю ться ним сам остійно або на договірній
основі, а у випадках, передбачених законодавством У країни, - за
заф іксован им и (регульованим и) держ авним и цінам и (тариф ам и);
5.2. За погодж енням з О рганом управління підприєм ство м ає право:
- сам остійно здійсню вати господарську діяльність за наявності не
завантаж ених
для
виконання
держ авних
контрактів,
виробничих
потуж ностей;
- одерж увати кредити під виконання держ авного контракту;
- випускати цінні папери та реалізовувати їх ю ридичним особам і
гром адян ам У країни та інш их держ ав відповідно до законодавства;
- створю вати ф іліали, представництва, відділення, інш і відособлені
підрозділи з правом відкриття поточних та розрахун кових рахунків і
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затвердж увати полож ення про них;
- залучати кош ти вітчизняних та інозем них інвесторів.
5.3. П ідприєм ство зо б о в ’язане:
- забезпечувати виробництво та поставку продукц ії відповідно до
держ авн их контрактів і укладених договорів та м іж народних контрактів;
- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (о б о в ’язкових
платеж ів) до бю дж ету та до держ авн их цільових ф ондів згідно із
законодавством У країни;
- подавати О ргану управління для затвердж ення ф інансовий план;
- забезпечувати цільове використання закріпленого за ним м айна та
ви ділени х держ авних кош тів;
- здійсню вати капітальне будівництво, реконструкцію , м одернізацію ,
капітальний рем онт основних засобів, а також забезпечувати своєчасне
освоєння нових виробничих потуж ностей;
- здійсню вати закупівлі відповідно до вим ог чинного законодавства
У країни;
- створю вати належ ні ум ови для високопродуктивної праці,
забезпечувати
додерж ання
законодавства
про
працю ,
соціальне
страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
- здійсню вати заходи з удосконалення дію чих систем нарахування
зар о бітн ої плати працівникам з м етою посилення їх м атеріальної
зац ікавлен ості як у результатах особистої праці, так і у загальн и х підсум ках
роботи П ідприєм ства, забезпечувати раціональне використання фонду
оплати праці та своєчасне проведення розрахунків з працівникам и
П ідприєм ства;
- виконувати норм и і вим оги щ одо охорони довкілля, еф ективного
ви кори станн я і відтворення природних ресурсів та забезпечення
еко л о гіч н ої безпеки;
- піклуватись про ділову репутацію , забезпечувати нерозголош ення
к ом ерц ій н ої таєм ниці, вести військовий облік працівників;
- організовувати реж им секретності на П ідприєм стві з урахуванням
специф іки виготовляєм ої продукц ії та забезпечувати техн ічн ий захист
інф орм ації згідно з вим огам и чинного законодавства та С луж би безпеки
У країни.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. У правління П ідприєм ством здійсню є М іністерство внутріш ніх
справ У країни.
6.2. О рган управління:
- призначає на посаду та звільняє з посади начальника П ідприєм ства;
- затвердж ує С татут П ідп риєм ства та зм іни до нього, здійсню є
контроль за додерж анням С татуту та прийм ає ріш ення у зв'язку з його
поруш енням ;
- здійсню є контроль за еф ективністю використання всього належ ного
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П ідприєм ству майна.
- здійсню є планування і ф інансовий контроль за господарською
діяльністю П ідприєм ства;
- затвердж ує ф інансовий план та план розвитку підп риєм ства і
укладає у разі потреби з підприєм ством держ авні контракти на поставку
продукц ії (виконання робіт, надання послуг) для держ авн их потреб;
О рган управління не м ає права втручатися в оперативну діяльність
начальн ика підприєм ства.
6.3. О рган управління м ає право участі в плануванні процесу
ви робни чої діяльності П ідприєм ства, в дослідж енні ви робни чи х питань, з
м етою подальш ого зм іцнення потуж ностей та опти м ізації виробництва.
6.4. П оточне (оперативне) управління підприєм ством здійсню є його
начальник.
6.5. З начальником підприєм ства О рган управління укладає контракт,
що є підставою для його призначення на посаду.
6.6. Н ачальник підприєм ства сам остійно виріш ує питання діяльності
П ідприєм ства, за винятком відн есен их законодавством та С татутом до
ком п етенц ії О ргану управління.
6.7. Н ачальник П ідприєм ства:
6.7.1. забезпечує своєчасну сплату податків та інш их відрахувань у
порядку та на умовах, визначених чинним законодавством У країни;
6.7.2. несе відповідальність за ф орм ування і виконання ф інансового
плану, за результати господарської діяльності П ідприєм ства, показники
еф ективності діяльності П ідприєм ства, використання держ авн ого м айна і
прибутку;
6.7.3. сам остійно визначає структуру управління і встановлю є ш тати з
урахуван ням умов і ф онду оплати праці підприєм ства, за погодж енням з
О рганом управління призначає та звільняє своїх заступників і головного
бухгалтера;
6.7.4. прийм ає на роботу та звільняє з посад (роботи) працівників
П ідприєм ства, заохочує їх, накладає на них ди сциплінарні стягнення
виклю чно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством
У країни;
6.7.5. здійсню є заходи щ одо вдосконалення систем оплати праці з
м етою посилення м атеріальної зацікавленості працівників П ідприєм ства, як
у р езультатах особистої праці, так і в загальних підсум ках роботи
П ідприєм ства, ш ляхом встановлення посадових окладів, доплат, надбавок
та прем ій, передбачених галузевою угодою та колективним договором ,
застосовує інш і м еханізм и заохочення працівників.
Забезпечує економне і раціональне використання ф онду оплати праці
і своєчасні розрахунки з працівникам и П ідприєм ства;
6.7.6. створю є належ ні ум ови для високопродуктивної праці,
забезпечує додерж ання законодавства про працю , правил та норм охорони
праці, техн іки безпеки, соціального страхування;
6.7.7. діє від імені П ідприєм ства без довіреності, представляє його на

всіх підприєм ствах, в установах, організаціях, центральних та місцевих
органах ви кон авчої влади та органах м ісцевого сам оврядування;
6.7.8. користується правом розпорядж атися м айном та кош там и
П ідп риєм ства виклю чно у порядку та на умовах, передбачен их чинним
законодавством У країни;
6.7.9. закуповує необхідні м атеріальні ресурси у підприєм ств,
організац ій та установ незалеж но від форми власності та видів
господарю вання, а також у ф ізичних осіб - підприєм ців, у порядку та на
ум овах, визначених законодавством ;
6.7.10. укладає господарські договори (контракти), видає довіреності,
відкриває в установах банків розрахункові та інш і рахунки;
6.7.11. у м еж ах своєї ком п етенц ії видає накази, розпорядж ен ня та
інш і локальні акти, дає вказівки, о б о в ’язкові для всіх підрозділів і
працівн иків П ідприєм ства, затвердж ує інструкції, полож ення;
6.7.12. виконує норм и і вим оги щ одо охорони навколиш нього
природного середовищ а, раціонального використання і відтворення
при родни х ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
6.7.13. у порядку та на ум овах, передбачених чинним законодавством
У країни про держ авну таєм ницю , відповідає за охорону держ авної
таєм ниці;
6.7.14. за погодж енням із С луж бою безпеки У країни надає та
скасовує доп уск працівникам П ідп риєм ства до держ авн ої таєм ниці.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА.
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
7.1. П овноваж ення трудового колективу П ідприєм ства реалізую ться
загальним и зборам и (конф еренцією ) та через їх виборні органи.
Д ля представництва інтересів трудового колективу його працівники
на загальних зборах (конф еренції) мож уть обрати орган колективного
сам оврядування, до складу якого не м ож е входити начальник підприєм ства.
7.2. Ч лени органу колективного сам оврядування (Р ада трудового
колективу) обираю ться таєм ним голосуванням не м енш е як двом а
трети нам и голосів. Ч лени виборного органу не м ож уть бути звільнені з
роботи або переведені на інш і посади з ініціативи адм іністрації
П ідп риєм ства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.
7.3. З метою регулю вання виробничих, трудови х і соціальноекон ом ічни х відносин, узгодж ення інтересів працівників П ідп риєм ства та
ад м ін істрац ії П ідприєм ства
відповідно
до
законодавства
У країни
укладається колективний договір.
П раво укладання колективного договору від імені власника надається
начальнику
П ідприєм ства,
а
від
імені
трудового
колективу
проф спілковом у органу або представникам працівників, обраних і
уповноваж ених трудовим колективом відповідно до законодавства У країни.
7.4.
Ріш ення соціально-економ ічних питань,
щ о стосую ться

діяльності П ідприєм ства, розробляю ться і прийм аю ться начальником
П ідп риєм ства за участю трудового колективу або уповноваж еного
представн ика трудового коллективу, чи уповноваж ен их трудовим
колективом
органів і відображ аю ться у колективном у договорі.
К олективним договором також регулю ю ться питання охорони праці,
виробничі та трудові відносини трудового колективу з адм іністрацією
підприєм ства.
7.5.
С оціальні та трудові права працівників
П ідприєм ства
гарантую ться чинним законодавством У країни.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. О сновним узагальню ю чим показником ф інансових результатів
господ арської діяльності П ідприєм ства є прибуток або інш ий показник
еф ективності його діяльності, визначений О рганом управління.
8.2. П орядок
використання чистого
прибутку
П ідприєм ства
визначається О рганом управління ш ляхом встановлення о б о в ’язкових
н орм ативів розподілу такого прибутку відповідно до затвердж еного
ф інансового плану та з урахуванням чин ного законодавства.
8.3. Д ж ерелом ф орм ування ф інансових ресурсів П ідп риєм ства є
чистий прибуток, кош ти, виділені в установленом у порядку з держ авного
бю дж ету і держ авних позабю дж етних ф ондів, ам ортизаційні відрахування,
кредити, інш і надходж ення.
8.4. П ідприєм ство здійсню є оплату праці, виходячи з особливостей
управлінн я казенним підприєм ством , відповідно до ум ов та в м еж ах фонду
оплати праці, затвердж ених органом управління з урахуванням умов,
передбачен их галузевою угодою та колективним договором.
8.5. Умови оплати праці та матеріального забезпечення начальника
Підприємства визначаються умовами контракту, укладеного відповідно до
постанови Кабінету М іністрів України від 19.05.1999р. № 859 "Про умови і
розм іри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань держ авних підприємств».
8.6.
П ідприєм ство згідно з чинним законодавством
сам остійно
визначає реж им праці.
8.7.
П ідприєм ство м ож е за рахунок власних кош тів сплачувати
витрати,
п о в ’язані
з відрядж енням и, утрим анням ,
харчуванням ,
прож иванням тощ о у з в ’язку з переговорам и, укладанням договорів,
прийм анням партнерів та інш им и контактам и в інтересах П ідприєм ства
(представницькі витрати) в обсягах, установлених чинним законодавством .
8.8. П ідприєм ство здійсню є бухгалтерський, оперативний облік та
веде бухгалтерську, податкову та статистичну звітність згідно з
законодавством У країни, а також о б о в’язкову звітність за ф ормам и, що
встановлю ється К абінетом М іністрів У країни.
Н ачальн ик П ідприєм ства та головний бухгалтер несуть персональну
відп овідальн ість за додерж ання порядку ведення і достовірність обліку та
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звітності.
8.9.
П ідприєм ство здійсню є володіння і користування природним и
ресурсам и у встановленом у законодавством У країни порядку.
У разі поруш ення П ідп риєм ством законодавства про охорону
довкілля його діяльність м ож е бути обм еж ена, тим часово заборон ен а або
при пи нена відповідно до законодавства У країни.

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Л іквідація і реорган ізація П ідприєм ства здійсню ється за
ріш енням К абінету М іністрів У країни відповідно до законодавства
У країни.
9.2. У разі реорган ізації і ліквідац ії П ідприєм ства працівникам , які
звільняю ться, забезпечую ться соціально-правові гарантії, передбачені
відповідним законодавством У країни.
9.3
П ідприєм ство вваж ається реорганізованим або ліквідовани м з дня
внесення до Є диного держ авного реєстру запису про його припинення.

Ч
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