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Основні засади
політики власності Херсонського державного підприємствабіологічна фабрика

Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика засноване на
основі державної власності, входить до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і є
підзвітним йому.
Підприємство утворено з метою максимального забезпечення народного
господарства країни сучасними діагностичними, лікувально профілактичними препаратами, біологічними, ветеринарними, лікарськими
засобами, засобами захисту рослин та отримання прибутку.
Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство несе
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належному йому майна
згідно із законодавством. Держава та Уповноважений орган управління не
відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає
за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.
Майно Підприємства та доходи від використання цього майна є державною
власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно
Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти,
нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.
Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та вимог
законодавства.
Господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно до
фінансового плану, який затверджується Уповноваженим органом
управління до 15 червня року, що передує плановому.
Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із
законодавством. Річна фінансова звітність Підприємства проводиться
незалежним аудитором за рішенням Уповноваженого органу управління.

Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом
розміщення її на власній веб - сторінці у строки та в порядку визначеному
Кабінетом Міністрів України. Доступ до таких веб - сторінок є цілодобовим і
безоплатним.
Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту , який
затверджено наказом Уповноваженого органу управління - Державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.
Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього
завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави власника
майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і
розпорядженням ним у межах, визначених законодавством України, з метою
задоволення державних та суспільних потреб.
Уповноважений орган управління приймає рішення про реорганізацію і
ліквідацію Підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням
та збереженням державного майна, надає згоду на оренду майна і пропонує
умови договору оренди з метою забезпечення ефективного використання
майна. Уповноважений орган управління здійснює моніторинг та погоджує
питання, пов'язані з вилученням чи добровільної відмови від користування
земельною ділянкою, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх
частин, які належать Підприємству на праві постійного користування.
Підприємство надає Уповноваженому органу управління щоквартальні
звіти про фінансово - господарську діяльність та виконання фінансового
плану та платоспроможності.
Уповноважений орган управління забезпечує проведення інвентаризації
майна Підприємства, визначеному Кабінетом Міністрів України, виявляє
державне майно, яке тимчасово не використовується Підприємством, вносить
пропозиції щодо його подальшого використання, надає згоду на відчуження,
передачу та списання майна, що належить до основних фондів Підприємства.
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