
 
 

 
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня 2012 року                                                                                      № 724 -29-VI 
м. Біла Церква 

 
 
Про затвердження Статуту 
комунального закладу Білоцерківської  
міської ради “Льодовий стадіон” 

Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти , культури , мов , 
духовності , молоді та спорту від  23 серпня 2012 року, відповідно до Господарського 
кодексу України , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закону 
України “Про фізичну культуру та спорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 
жовтня 2007 року № 1194 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
“Хокей України” ,  міська рада вирішила: 

  1.Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради “Льодовий 
стадіон ”  (додається ). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, мов, духовності, молоді та спорту. 
 
Міський голова         В.П.Савчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Затверджено 
Рішення Білоцерківської 

міської ради 
 

від 27 вересня 2012 р. 
№724 -29-VI 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Заклад Білоцерківської міської ради – “Льодовий стадіон “ , надалі - Заклад, 

заснований на комунальній власності територіальної громади м. Біла Церква і 
підпорядкований Білоцерківській міській раді, яка є його засновником, надалі - 
Засновник. 

Заклад організаційно підпорядкований відділу  Білоцерківської міської ради з 
питань фізичної культури та спорту . 

1.2.Найменування та місцезнаходження закладу: 

1.2.1. повне - комунальний заклад Білоцерківської міської ради “Льодовий 
стадіон “; 

1.2.2. скорочене – КЗБМР “Льодовий стадіон “; 
1.3.Місцезнаходження закладу : вул.Молодіжна , 36 , місто Біла Церква, 09100. 

1.4.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради “Льодовий стадіон“ є 
неприбутковим,  дотаційним закладом. 
1.5 Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

рішеннями міської ради, цим Cтатутом та іншими нормативно-правовими актами 
України. 

1.6.Заклад є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Заклад 
набуває з дня його державної реєстрації. 

1.7.Заклад здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного 
законодавства України, розпорядчих документів та доручень Засновника, суб'єктів 
управління Закладом та цього Статуту. 

1.8.Заклад має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 
банків, статут, одну печатку зі своїм найменуванням (основну), штампи, бланки, 
емблему. 

 
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

2.1. Головний завданням ( метою) створення та діяльності закладу є: 
2.1.1. широка пропаганда та популяризація  зимових видів спорту, а також 

підвищення ролі фізичної культури і спорту  у всебічному розвитку особистості, 
зміцненню здоров’я , формуванню здорового способу життя; 

2.1.2.забезпечення та сприяння  зростання рівня та масовості зимових видів спорту;               
2.1.3.удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, 
тренерів, суддів; 
2.1.4.розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків між спортивними установами; 
2.1.5.заклад здійснює свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту на 

професійній    основі, популяризації  зимових видів спорту, організації відпочинку та 
дозвілля громадян; 

2.1.6.організація та проведення змагань,навчально-тренувальних зборів, семінарів, 
фестивалів,показових виступів,спортивних вечорів, майстер-класів та інших спортивно-
масових заходів із зимових видів спорту; 

2.1.7.організація та проведення навчально-тренувальних занять професіоналів та 
любителів  із зимових видів спорту; 

2.1.8.здійснення інформаційно-рекламної діяльності, популяризація і пропаганда 
розвитку фізичної культури і спорту , у т.ч. і зимових видів спорту, у засобах масової 
інформації; 

2.1.9.виготовлення в установленому порядку рекламної продукції та інших 
друкованих матеріалів для пропаганди спортивно-масових заходів; 
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2.1.10.надання спортивної споруди   організаціям, установам для проведення 

спортивно-масових заходів,громадських зборів, презентації,семінарів  міського,обласного, 
державного та міжнародного рівнів; 

2.1.11.здійснення консультацій з питань розвитку видів спорту, які культивуються у 
закладі; 

2.1.12.організація пункту прокату  інвентарю та обладнання для занять зимовими 
видами спорту; 

2.1.13.надання платних послуг населенню із зимових видів спорту;               
2.1.14.надання послуг у сфері торгівлі та громадського харчування; 
2.1.15.здійснення інших видів діяльності,що не заборонені законодавчими актами 

України. 
2.1.16.інша діяльність у сфері спорту ; 
2.1.17. у випадках, передбачених чинним законодавством України ,для занять 

окремими видами діяльності Заклад отримує відповідні ліцензії (дозволи); 
2.1.18.основним напрямком діяльності Закладу є : 
- 92.62.0- “ інша діяльність у сфері спорту” 
 

3. МАЙНО ЗАКЛАДУ. 
3.1. Майно Закладу становлять виробничі і невиробничі фонди, кошти, товари, 

нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Закладу або враховується в інших передбачених Законом 
формах обліку. 

3.2. Майно Закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади 
м.Біла Церква і закріплюється за Закладом на праві господарського відання. Органом 
управління майном є Засновник - Білоцерківська міська рада. Будь-які дії щодо майна 
Закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.інш.), в тому числі укладення 
будь-яких правочинів щодо майна Закладу (інвестиційний договір, іпотечний договір, 
договір застави і т. інш.), на підставі яких виникають права та обов'язки, Заклад 
здійснює відповідно до рішень Засновника. 

3.3. Джерелами формування майна Закладу є : 
- комунальне майно, передане Закладу Засновником; 
- внески до статутного фонду; 
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством 

України; 
- інші джерела , не заборонені чинним законодавством України. 

3.4. Додатковими джерелами фінансування Закладу є: 
- дотація з бюджетів всіх рівнів; 
- кошти, одержані від діяльності  відповідно п.п. 2.1.6 ,2.1.7 , 2.1.9, 2.1.10 , 

2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 даного Статуту; 
- - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 

громадян, відповідно до чинного законодавства України. 
       3.5.  Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за 
Закладом, здійснюється за погодженням із Засновником у порядку, що встановлений 
чиним законодавством України. 
         3.6.  Заклад здійснює користування землею і іншими природними ресурсами 
відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

3.7. Збитки , завдані Закладу в результаті порушення його прав громадянами, 
юридичними особами , відшкодовуються Закладу за рішенням судових органів або в 
добровільному порядку. 
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4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКЛАДУ 
         4.1. Заклад має право: 

4.1.1. самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні 
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та 
пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної 
ситуації; 

4.1.2. здійснювати діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України. 
4.2. Обов'язки Закладу: 
4.2.1. забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 

чинним законодавством України; 
4.2.2. здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей 
та якнайшвидше вводити в дію придбане обладнання; 

4.2.3. здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення ; 
4.2.4. придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 

установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 
4.2.5. забезпечувати надання послуг, що стосуються реалізації діяльності Закладу; 
4.2.6. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 
соціального страхування працівників Закладу; 

4.2.7. здійснювати заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників 
з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці , 
так і в загальних підсумках роботи Закладу, забезпечувати економне і раціональне 
використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками установи; 

4.2.8. виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. 

4.3. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність 
згідно з чинним законодавством України. 

Директор Закладу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 
додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності. 

5. ГОСПОДАРСЬКА   ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 
        5.1. Заклад веде оперативний, бухгалтерський облік, складає фінансову та 
статистичну звітність в установленому порядку. 
        5.2. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці, штатний розпис Закладу 
встановлюється за штатними нормативами Міністерства освіти і науки , молоді та спорту  
України та затверджується відділом  Білоцерківської міської ради з питань фізичної 
культури та спорту. 
         5.3. Документація закладу ведеться і зберігається відповідно до норм 
чинного законодавства України. 

6. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
6.1. Управління Закладом здійснює його директор, який повинен мати відповідну 

вищу фахову  освіту . Призначає директора міський голова за пропозицією відділу  
Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту шляхом укладення з 
ним контракту. Дострокове звільнення директора з посади може бути здійснено на 
підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством України. 

6.2. Директор Закладу самостійно вирішує питання діяльності Закладу, узгоджуючи 
їх із Засновником та іншими органами управління даного Закладу. 
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Директор Закладу: 
  -  несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; 

- діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в усіх установах та 
організаціях; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства 
України та цього Статуту; 

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахунковий та інші рахунки, крім договорів зазначених в п. 3.2 розділу 3; 

- формує адміністрацію Закладу; 
- затверджує правила внутрішнього розпорядку та подає штатний розпис на 

затвердження відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту ; 
- має право підпису на локальних та інших документах установи; 
- у відповідності до трудового законодавства приймає, переводить та звільняє 

працівників, затверджує посадові інструкції та забезпечує постійне вдосконалення 
організації праці працівників установи; 

- розпоряджається основними фондами Закладу за рішенням Засновника 
відповідно до чинного законодавства України; 

- затверджує  за погодженням з Засновником розцінки послуг, що надаються 
закладом стороннім організаціям та фізичним особам  відповідно до чинного 
законодавства України; 

- подає Засновнику пропозиції щодо змін та доповнень до цього Статуту; 
- вчиняє інші правочини, необхідні для реалізації господарської діяльності 

Закладу; 
      - у випадку тимчасової відсутності директор має право відповідним наказом 

передати окремі повноваження своїм заступникам. 

6.3. Заступники директора Закладу, керівники , а також інший персонал 
призначаються на посаду і звільняються з посади директором Закладу. 

6.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Закладу, 
приймаються його органами управління за участю трудового колективу та 
уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. 

6.5. Право укладення колективного договору від імені закладу надається директору 
Закладу, а від імені трудового коллективу - уповноваженому ним органу. 

6.6. Повноваження трудового колективу: 
6.6.1. розгляд проекту колективного  договору; 
6.6.2. розгляд і вирішення питань самоврядування трудового колективу згідно із 

Статутом і чинним законодавством України; 
6.6.3. участь у вирішенні питань , пов’язаних з матеріальним і моральним 

стимулюванням продуктивної праці, заохоченням винахідницької та 
раціоналізаторської діяльності, порушення питань про представлення працівників до 
державних нагород. 

          6.7. Колективний договір укладається з метою: 
          -  регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема: 
          -  зміни в організації виробництва і праці; 
          -  забезпечення продуктивної зайнятості; 
          -  нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати 
та           інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій); 
          -  режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
          -  умов охорони праці; 
          -  організації оздоровлення та відпочинку працівників. 

6.7.1. передбачення додаткових порівняно з.чинним законодавством України і 
угодами гарантій, соціально-побутових пільг. 
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7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 
7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 

Закладу здійснюється за рішенням Засновника або господарського суду згідно з 
чинним законодавством України. 

7.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 
Засновником . До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника Закладу. 
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам 
визначаються Засновником згідно з чинним законодавством України. 

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по  
управлінню Закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу і подає 
його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 

7.4. У разі ліквідації комунальний заклад Білоцерківської міської ради “Льодовий 
стадіон” його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного 
виду або зараховані до доходу бюджету міста Біла Церква. 

7.5. Заклад вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до 
єдиного державного реєстру. 

Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством 
України, місцезнаходження : Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава 
Мудрого 15, зареєстрована виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 
Київської області 04.02.2002 року, номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДРПОУ  353 120 000 0000 001632, код ЄДРПОУ 26376300, в 
особі міського голови Савчука Василя Петровича, що діє на підставі Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні". 

 
 
 
 

______________В.П.Савчук 
 
 
 


