
 
У  К  Р  А  Ї  Н  А  

ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА  
РІШЕННЯ  

XVII сесії VII скликання  
 

16.03.2018  № 783 

Про створення комунального 
підприємства «Обласний центр хокею» 
Херсонської обласної ради 

З метою створення належних умов для проведення масових заходів з фізичної культури в 
Херсонській області, раціонального використання майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, розглянувши пропозиції відокремленого підрозділу Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація хокею України» Херсонської області від 25 січня 2018 року № 
1, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління 
об’єктами комунальної власності від 01 березня 2018 року № 819 «Про звернення відокремленого 
підрозділу всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» щодо створення 
комунального хокейного клубу», лист комплексної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових 
видів спорту від 05 березня 2018 року № 23-вих., відповідно до статей 78, 135, 137 Господарського 
кодексу України, керуючись статтями 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради. 
2. Затвердити статут комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської 

обласної ради, що додається. 
3. Херсонській обласній державній адміністрації здійснити в установленому порядку 

організаційно-правові заходи щодо функціонування та фінансування новоствореного 
підприємства на виконання цього рішення. 

4. Встановити порядок використання спортивних споруд зі штучним льодом (спортивний 
льодовий палац), що розташовані на земельній ділянці площею 2,000 га (кадастровий номер 
– 6510136900:16:002:0055) по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 у м. Херсоні: 
льодовий палац літера А, трансформатор літера Б, огорожа № 1,2, естакада № 3,4, наданих 
в оперативне управління комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, шляхом 
укладання з комунальним підприємством «Обласний центр хокею» Херсонської обласної 
ради договору спільного використання. 

Договір спільного використання укласти в 3-денний термін з моменту реєстрації юридичної 
особи комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради з 
наданням його копії до обласної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань 
управління об’єктами комунальної власності, з питань міжнаціональних відносин, 
культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-
туристичної діяльності. 

Голова обласної ради                                                                   В.М. Мангер 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської 
обласної ради (далі - Центр) – створений в розпорядчому порядку на базі 
відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Херсонської області і входить до сфери управління Херсонської 
обласної ради. Центр є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Херсонської області, надає послуги у сфері фізичної культури і 
спорту, організації дозвілля та відпочинку, здійснює господарську діяльність з 
метою отримання прибутку. 

 1.2. Засновником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст 
Херсонської області в особі Херсонської обласної ради (надалі – Засновник). 

Центр підзвітний і підконтрольний Засновнику.  
1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, 

Господарським, Цивільним, Бюджетним, Податковим та іншими кодексами 
України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами 
України, рішеннями і розпорядженнями Херсонської обласної ради та цим 
Статутом. 

1.4. Найменування Центру: 
- повне найменування: Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» 

Херсонської обласної ради; 
- скорочене найменування: КП «Обласний центр хокею» Херсонської 

обласної ради. 
1.5. Місцезнаходження Центру: вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 

буд. 26, м. Херсон, 73039.  
 

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ 
 
2.1. Центр є юридичною особою публічного права, користується 

правами та виконує обов’язки, передбачені чинним законодавством України. 
Центр має самостійний баланс, рахунки в органах державної казначейської 
служби України та банківських установах, гербову печатку, кутовий штамп зі 
своїм найменуванням, фірмові бланки організаційно-розпорядчої документації 
та інші необхідні реквізити, а також може мати свою емблему (логотип), що 
затверджується директором Центру у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 

2.2. Центр набуває статусу юридичної особи з моменту його державної 
реєстрації, може виступати в якості позивача та відповідача у судах загальної 
юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.  

2.3. Центр має право укладати правочини, набувати майнові та особисті 
немайнові права відповідно до вимог чинного законодавства України з 
урахуванням обмежень, визначених цим Статутом. 

2.4. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Центру, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством України, а Центр не несе 
відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 



2.5. Центр може брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах та 
інших об’єднаннях на загальних підставах, якщо інше не встановлено 
законодавством. 

2.6. Центр може створювати господарські товариства (виступати 
учасником, засновником), брати участь в їх діяльності, розпоряджатися 
корпоративними правами таких товариств відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
ІІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
3.1. Метою діяльності Центру є отримання прибутку за рахунок 

здійснення не забороненої чинним законодавством України господарської 
діяльності в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської 
області, спрямованої на задоволення потреб громади у заняттях хокеєм, 
фізичною культурою та спортом, організації дозвілля та відпочинку населення. 

3.2. Предмет діяльності Центу: 
1) організація та проведення спортивних занять та заходів; 
2) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з хокею та 

підготовка тренерських кадрів; 
3) організація і надання послуг спортивно-оздоровчого характеру, по 

організації відпочинку, культурно-видовищних, спортивних заходів тощо у 
сфері фізичної культури і спорту; 

4) забезпечення створення хокейної команди; 
5) забезпечення створення аматорських хокейних команд різних 

вікових категорій; 
6) сприяння участь створених хокейних команд в хокейних спортивних 

змаганнях, які організовуються під егідою Федерації хокею України, 
Української хокейної ліги і інших організацій, що мають право проводити 
змагання з хокею, та сплаті вступних внесків за участь в змаганнях; 

7) бере участь у відносинах з Федерації хокею України та Українською 
хокейною лігою на основі взаємної поваги, чесності, справедливості відповідно 
до норм діючого законодавства України; 

8) проведення навчально-тренувальних зборів за участю команд 
створених на базі Центру; 

9) створення та/або утримання спортивної, навчально-тренувальної 
бази для підготовки хокейних команд, проведення змагань та масових занять 
грою в хокей. 

10) розвиток системи пропаганди і популяризації хокею, сприяння 
розвитку дитячого та юнацького хокею. 

11) сприяння фінансовому, матеріально – технічному, інформаційному, 
кадровому, нормативно – правовому та іншому забезпеченню розвитку хокею у 
Херсонській області. 

12) організація турнірів, матчів та інших заходів. 
13) виробництво спортивних товарів та спортивних споруд. 
14) оптово-роздрібна торгівля, громадське харчування, кулінарія; 



15) рекламно-інформаційна діяльність; 
16) надання послуг з паркування; 
17) інша діяльність, не заборонена діючим законодавством України. 
3.3. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється після 

отримання ліцензії у встановленому чинним законодавством України порядку. 
3.4. Центр може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність 

відповідно до вимог діючого законодавства України. 
3.5. Центр зобов`язаний організувати діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та рішень Засновника, забезпечувати надання послуг 
відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають обласним 
програмам та укладеним договорам. 

3.6. Центр створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує 
дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування. 

3.7. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати 
праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у 
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Центру. 

3.8. Центр має дотримуватися правил та норм техніки безпеки, охорони 
праці та протипожежної безпеки; виконує норми і вимоги щодо охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

3.9. На вимогу Засновника або уповноваженого ним органу Центр надає 
у встановлений термін інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї 
діяльності та фінансову звітність, забезпечує безперешкодний доступ 
Засновнику або уповноваженому  ним органу до приміщень та документів 
Центру. 

3.10. Засновник (уповноважений ним орган) здійснюють контроль за 
діяльністю Центру в межах чинного законодавства України та згідно з цим 
Статутом. 

3.11. Засновник має право ініціювати проведення відповідними органами 
комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Центру. 

3.12. Центр здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства. 
Порядок ведення бухгалтерського обліку, документообігу та статистичної 
звітності визначається чинним законодавством України. 

3.13. Центр забезпечує своєчасну сплату податків та інших 
загальнообов'язкових платежів згідно з законодавством. 

3.14. Центр самостійно планує свою діяльність. 
3.15. Центр виконує роботи (надає послуги) за цінами, що формуються 

відповідно до умов комерційної діяльності, а у випадках передбачених 
законодавством України, - за фіксованими державними та регульованими 
цінами та тарифами. 

3.16. Центр за рахунок власних коштів придбаває основні засоби, 
господарські матеріали та інше майно, яке використовується в його роботі у 
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у 



суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. 
3.17. Фінансовий план Центру підлягає затвердженню Засновником. 
3.18. Центр оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім 

випадків,установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці 
(веб-сайті), доступ до яких має бути цілодобовим і безоплатним. 

3.19. Центр здійснює будівництво, реконструкцію, а також поточний і 
капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових 
виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання; 

3.20. Посадові особи Центру за недостовірність державної звітності та 
наданої Засновнику інформацію несуть відповідальність відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

 
IV. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ 

 
4.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а 

також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі 
Центру. 

4.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад 
Херсонської області, управління яким здійснює Херсонська обласна рада. 
Основні засоби належать Центру на правах господарського відання. 

Центр володіє, користується майном, закріпленим за ним Засновником 
(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження 
щодо майна. Майно Центру не може бути предметом застави, а також не 
підлягає вилученню, наданню в оренду або відчуженню без згоди Засновника, 
крім випадків, передбачених діючим законодавством України. 

4.3. Центр відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в його 
розпорядженні.  

4.4. Джерелами формування майна Центру є: 
- грошові та матеріальні внески Засновника; 
- кошти обласного бюджету; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а 

також від інших видів господарської діяльності; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб; 
- інші джерела, що не заборонені діючим законодавством України. 
4.5. Прибуток Центру утворюється з надходжень від господарської 

діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат 
на оплату праці.  

4.6. Підприємство за рахунок чистого прибутку, що залишається у нього 
в розпорядженні, утворює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття 
витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю, у такому співвідношенні: 

- фонд розвитку виробництва - 65 % відсотків чистого прибутку; 
- фонд споживання - 30% відсотків чистого прибутку; 
- резервний фонд - 5% відсотків чистого прибутку. 
У разі необхідності розподіл чистого прибутку для утворення цільових 



фондів може змінюватися, але не більше ніж на 10% відсотків. 
4.7. Основні засоби, що є спільною власністю територіальних громад 

області, і знаходяться на балансі Центру, можуть надаватися в оренду в 
установленому чинним законодавством України порядку. Згоду на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна Центру надає виключно Засновник. 

4.8. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами або державними органами, 
відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

4.9. Страхування майна Центру здійснюється згідно з чинним 
законодавством України.  

 
V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЦЕНТРУ 

 
5.1. Для здійснення господарської діяльності Центру створено 

статутний капітал у розмірі 1 600 000 грн. (один мільйон шістсот 
тисяч грн. 00 коп.). 

5.2. Вкладом до статутного капіталу Центру можуть бути будинки, 
споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, 
право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також 
інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної 
власності), кошти. 

5.3. Забороняється використовувати для формування статутного 
капіталу Центру кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі. 

5.4. Розмір статутного капіталу Центру може бути змінений рішенням 
Засновника.  

 
VI. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 

 
6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до Статуту. 
6.2. Безпосереднє керівництво Центром здійснює генеральний директор, 

який призначається та звільняється з посади рішенням Засновника шляхом 
укладання контракту. 

6.3. Генеральний директор Центру:  
- діє без доручення від імені Центру; 
- чесно та сумлінно виконує доручення Засновника або 

уповноваженого нам органу; 
- самостійно вирішує всі питання діяльності Центру з урахуванням 

вимог цього Статуту; 
- виступає від імені Центру у відносинах з третіми особами; 
- одноосібне у межах повноважень укладає договори, угоди, 

контракти з іншими установами, підприємствами, організаціями і фізичними 
особами, якщо інше не передбачене Статутом; 

- визначає перспективи розвитку Центру; 
- здійснює поточне керівництво Центром, видає накази в межах своєї 

компетенції та контролює їх виконання; 



- визначає структуру і штатний розпис Центру, за погодженням з 
Почесним президентом  (за наявності); 

- у відповідності до вимог діючого законодавства України встановлює 
форми і розміри оплати праці працівників Центру; 

- приймає і звільняє працівників Центру; 
- підписує платіжні доручення, чеки і інші банківські та касові 

документи; 
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Центру; 
- за погодженням із Засновником приймає рішення щодо 

використання та розпорядження майном Центру; 
-      - здійснює будь-які інші функції по управлінню справами Центру, що 

не суперечать чинному законодавству і Статуту; 
- є уповноваженою особою від імені Засновника на підписання 

колективного договору з первинною профспілковою організацією Центу; 
- виконує інші повноваження відповідно до цього Статуту та чинного 

законодавства України. 
6.4. Дії Почесного президента та генерального директора не можуть 

призвести до відчуження майна Центру без попереднього погодження із 
Засновником.  

6.4. Генеральний директор у разі необхідності вводить у штатний розпис 
посаду директора (директорів)та визначає його (їх)службові обов’язки. 

6.5. У разі відсутності генерального директора його обов'язки виконує 
директор (у разі наявності) або інша особа, визначена Засновником або 
уповноваженим ним органом.  

6.6. У разі утворення вакантної посади генерального директора Центру, 
Засновник або уповноважений ним орган призначає виконуючого обов’язки 
генерального директора на визначений строк, встановлений за погодженням 
сторін. 

6.7. У разі невиконання (неналежного виконання) генеральним 
директором Центру покладених на нього обов’язків, допущення порушення 
вимог чинного законодавства України, Засновник може притягнути його до 
дисциплінарної відповідальності, у тому числі шляхом оголошення догани 
розпорядженням Херсонської обласної ради. 

6.8. Трудовий колектив Центру становлять усі працівники, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту). 

6.9. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, 
або інший уповноважений трудовим колективом орган. 

6.10. Трудовий колектив, або уповноважений ним орган: 
- вирішує питання соціального розвитку трудового колективу; 
- розглядає проект і підписує колективний договір.  

6.11. На загальних зборах трудового колективу обирається Почесний 
президент Центру. Під час голосування в виборах почесного Президента не 
беруть участь гравці команди (у випадку, якщо вони прийняті до штату 
підприємства). Почесний президент обирається строком на 5 років.  



До повноважень Почесного президента належить: 
- брати участь у загальних зборах трудового колективу Центру та 

зборах хокейної команди;  
- одержувати від Центру інформацію з питань його діяльності, у тому 

числі про фінансово-господарську діяльність Центру та фінансування хокейної 
команди,  

-          з метою контролю здійснювати аналіз фінансово-господарської 
діяльності Центру, у тому числі фінансування хокейної команди, про результати 
проведеного аналізу повідомляти Засновника; 

- погоджувати організаційну структуру, штатний розпис Центру та 
склад хокейної команди; 

- погоджувати укладання та розірвання контракту з керівником 
хокейної команди, здійснення контролю за виконанням його умов; 

- надавати пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази 
Центру; 

- ініціювати укладання договорів (контрактів) необхідних для 
покращення результатів хокейної команди; 

- сприяти співпраці Центру та хокейної команди з підприємствами, 
установами, організаціями різної форми власності; 

-      залучати спонсорів та благодійників для забезпечення діяльності 
підприємства та хокейної команди; 

-        виконує інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству 
України. 

6.12. На вимогу Херсонської обласної ради Почесний президент надає 
інформацію про свою діяльність. 

6.13. Виключним правом Почесного президента є затвердження власної 
символіки та атрибутики клубу. 

6.14.  У випадку обрання Почесним президентом посадової особи, 
зазначеної у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», зазначена особа без прийняття додаткового рішення Засновником не 
виконує повноваження, визначені п.6.3, 6.11 цього Статуту, щодо управління, 
інших виконавчих чи контрольних функцій в фінансово-господарській 
діяльності Центру, які можуть призвести до порушення вимог статті 25 Закону 
України «Про запобігання корупції». 

 
VII. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 

 
7.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником після 

погодження з трудовим колективом та реєструються відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

 
VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом ліквідації або 

реорганізації. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 



перетворення) здійснюється згідно з рішенням Засновника або за рішенням суду 
у встановленому чинним законодавством України порядку. 

8.2. У разі реорганізації або ліквідації Центру його активи передаються 
Засновнику відповідно до рішення Засновника.   

8.3. Припинення діяльності Центру здійснюється з моменту внесення 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань. 

  
 
 

Голова обласної ради                                                                   В.М.Мангер 
 
 
 
 
 
 
 
 


