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 1. Загальні положення 

1.1 Комунальний заклад «Спорт для всіх» (далі – Заклад) є фізкультурно-

оздоровчим закладом, який  створюється Руськополянською сільською радою 

та діє відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Засновником Закладу є Руськополянська сільська рада (далі – 

Засновник).  

    Заклад підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету. Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту є 

виконавчим органом Руськополянської сільської ради, до сфери управління 

якого належить Заклад. 

1.2. У своїй діяльності Заклад  керується Конституцією України, 

Цивільним та Господарським кодексами України, законами України, зокрема 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, 

рішенням Руськополянської сільської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями сільського голови, а також цим Статутом. 

1.3. Повна назва  Закладу: 

 ОПФ – Комунальна організація (установа заклад); 

          Назва - Комунальний заклад  «Спорт для всіх» Руськополянської 

сільської ради; 

Скорочена назва Організації: 

  КЗ «Спорт для всіх»; 

1.4. Місцезнаходження  Закладу: 19602,  вул.Шраменка, буд.№ 53, 

с.Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області.  

 

2. Мета та предмет діяльності Закладу 

2.1. Метою діяльності Закладу є створення сприятливих умов для 

реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, 

задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання, 

забезпечення виконання сільських та загальнодержавних заходів з 

реформування, розвитку та підвищення ефективності впровадження сільської 

політики у сфері спорту. 

2.2. Для досягнення поставленої мети Заклад має кваліфікований 

персонал, використовує спортивні приміщення та басейн.  

2.3. Предметом діяльності Закладу є:  

2.3.1. участь у реалізації на місцевому рівні державної політики та 

програм з питань розвитку фізичної культури; 

2.3.2. організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та 

надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої 

діяльності за місцем проживання та відпочинку населення як в масовій, так й в 

індивідуальній її формі; 

2.3.3. проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань 

оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою 

формування у населення потреб рухової активності; 
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2.3.4. утримання та забезпечення належного функціонування 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та 

відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та 

спортом; 

2.3.5. організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, 

фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів. 

2.3.6. здійснення підготовки та реабілітації спортсменів, взаємодія з 

медичними закладами з питань обстеження та реабілітації спортсменів;  

2.3.7. організація та проведення спортивних змагань різного рангу, 

заходів, концертів, презентацій, виставок;  

2.3.8. підтримка реалізації міжнародних, національних, регіональних та 

місцевих Програм і проектів, що спрямовані на розвиток фізкультури та спорту; 

2.3.9. сприяння спортивному розвитку дітей та підлітків, залученню 

громадян, особливо талановитої молоді, до занять спортом, ознайомлення їх зі 

світовими надбаннями у спорті; 

2.3.10. мобілізація та використання матеріально-технічних, 

інформаційних та інших ресурсів для здійснення мети діяльності Закладу; 

2.3.11. сприяння поліпшенню фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення спортивних організацій та окремих спортсменів; 

2.3.12. сприяння поліпшенню методичного забезпечення тренерських 

процесів у галузі спорту; 

2.3.13. взаємодія з державними органами, навчальними закладами з 

питань розвитку спорту на території області та за її межами; 

2.3.14. реалізація фізкультурно-спортивних програм за рахунок майна та 

коштів Закладу; 

2.3.15. формування збірних команд, екіпірування, фінансування 

тренувального процесу, матеріальні заохочення провідних спортсменів та 

тренерів; 

2.3.16. соціально-правовий захист інтересів спортсменів, тренерів, інших 

спеціалістів, турбота про ветеранів, інвалідів спорту;  

2.3.18. створення (напрацювання) власної матеріально-технічної бази; 

2.3.19. організація заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації 

тренерів, суддів, спортсменів, пропаганда і популяризації спорту; 

2.3.20. співробітництво, обмін досвідом з організаціями в Україні та за її 

межами; залучення громадян, організацій, підприємств та установ, у том числі 

іноземних, до фінансової, матеріальної підтримки Закладу; обмін інформацією 

та спеціалістами з відповідними підприємствами зарубіжних країн; 

2.3.21. забезпечення діяльності спортивних об’єктів. Експлуатація споруд, 

призначених для проведення спортивних заходів. 

2.3.22. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству 

України. 

                             

3. Юридичний статус Закладу 

3.1. Заклад є юридичною особою згідно із законодавством України. 

Права і обов’язки юридичної особи Заклад набуває з моменту його державної 

реєстрації, яка відбувається у порядку, встановленому законодавством України. 

3.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
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законодавства, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші 

рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом, штампи, бланки. Заклад може мати логотип, який 

реєструється відповідно до чинного законодавства України. 

3.3. Заклад здійснює діяльність на підставі Конституції України, 

Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів 

виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування та цього Статуту, і несе відповідальність за 

наслідки своєї діяльності. Укладає угоди/договори, контракти з юридичними та 

фізичними особами як в Україні, так за її межами, в установленому 

законодавством порядку, виступає позивачем та відповідачем у суді від свого 

імені. 

3.4. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише 

коштами, що перебувають у його розпорядженні та в межах належного йому 

майна, згідно з чинним законодавством України. Засновник не несе 

відповідальності за зобов’язаннями Закладу. Заклад не несе відповідальності за 

зобов’язаннями Засновника. 

 

4. Майно та кошти Закладу 

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

також інші цінності \матеріальні та фінансові ресурси тощо, вартість яких 

відображується в самостійному балансі Закладу. 

4.2. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади,            

закріплено за ним на праві оперативного управління і не підлягає відчуженню 

або примусовому вилученню без згоди Засновника. 

4.3. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріплено за 

Закладом, здійснюється за погодженням із Засновником у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

4.4. Заклад має право за рішенням Засновника здавати в оренду 

підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування,  

інвентар та нерухоме майно, інші матеріальні цінності, які йому належать, а 

також списувати їх з балансу у визначеному законодавством України порядку. 

4.5. Заклад, відповідно до чинного законодавства, здійснює користування 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання 

вимог та норм з їх охорони.  

4.6. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушень його майнових та 

особистих (немайнових) прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.                      

4.7. Заклад утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного 

Кодексу України виділяються з місцевого бюджету та власних надходжень, 

отриманих у порядку встановленому законодавством України.  

Джерелами формування майна Закладу є: 

4.7.1. Кошти місцевого бюджету; 

4.7.2. Власні надходження, одержані від надання  платних послуг, що 

надаються Закладом згідно з його основною діяльністю, плата за оренду майна 
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Закладу, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та 

організацій. Заклад має право надавати платні послуги відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.02.2009р. №356 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, 

що утримуються за рахунок бюджетних коштів із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2012 року №846. 

                               4.7.3. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян; 

                                4.7.4. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

                                4.7.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України; 

                                4.7.6.  Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються 

для ведення статутної діяльності. 

4.7.7.Доходи (прибутки) комунального закладу використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

4.7.8. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб (крім оплати їхньої праці та нарахування ЄСВ). Не 

вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків 

визначених пунктом 133.4.2 Податкового Кодексу України.  

 

5. Права та обов’язки Закладу 

5.1. Заклад, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, має 

право: 

- користуватися пільгами, які передбачені чинним законодавством 

України; 

- виходячи з наявності коштів, може використовувати різні форми 

морального та матеріального заохочення працівників: преміювати за успіхи в 

праці та суспільному житті, з нагоди ювілейних та професійних дат,; 

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах (контракту); 

- користуватися рекламою, організовувати та брати участь в ярмарках, 

виставках, виставках-продажу; 

- надавати платні послуги, які передбачені чинним законодавством 

України; 

- об’єднувати свою діяльність з діяльністю інших організацій, установ, 

підприємств як в Україні, так і за її межами; 

- здійснювати різні види діяльності, спрямовані на виконання статутних 

завдань, які не суперечать чинному законодавству України; 

- від свого імені укладати угоди за погодженням із  сільською радою, 

набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, виступати позивачем 

і відповідачем у суді.                                      

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України 

та цьому Статуту. 

5.2. Заклад зобов’язаний: 
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5.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових 

платежів та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством. 

5.2.2. Відповідно до укладених договорів здійснювати господарську 

діяльність. 

5.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони 

праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

5.2.4. Надавати Засновнику  необхідну інформацію. 

5.2.5. Вчасно виконувати доручення Засновника, рішення сільської ради, 

розпорядження сільського голови, накази начальника управління молоді та 

спорту сільської ради у межах функцій, визначених цим Статутом.  

5.2.6. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

5.2.7. Здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї 

роботи, вести статистичну звітність, надавати, у порядку і відповідно до вимог 

чинного законодавства, фінансову звітність та статистичну інформацію щодо 

своєї господарської діяльності та інші дані. 

5.2.8. У повному обсязі та якісно реалізовувати інші функції, покладені на 

Заклад цим Статутом.  

5.3. Директор та головний бухгалтер Закладу несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

бухгалтерського обліку та статистичної звітності.  

 

6. Управління Закладом і самоврядування трудового колективу 

6.1.Засновник здійснює свої права з управління Закладом безпосередньо 

або через уповноважений орган. 

6.2. До компетенції Засновника Закладу належить прийняття рішень з 

наступних питань : 

- участь в управлінні справами Закладу в порядку, визначеному  його 

рішенням, Статутом Закладу і чинним законодавством; 

- визначення головних напрямків діяльності Закладу і затвердження 

його планів роботи, звітів про їх виконання;  

- затвердження Статуту Закладу та внесення змін (доповнень) до 

нього; 

- затвердження річних результатів діяльності Закладу;  

- об’єднання з юридичними особами і вихід з об’єднань; 

- здійснення інших прав, передбачених законодавством України цим 

Статутом. 

6.3. Мережа спортивних гуртків, що діють у закладі, затверджується 

виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради.                             

6.4. Поточне управління Закладом здійснює директор, який призначається 

на посаду або звільняється з неї розпорядженням Руськополянського сільського 

голови шляхом укладання контракту.  

У контракті визначаються права і строки наймання, обов'язки і його 

відповідальність перед власником і трудовим колективом, умови матеріального 
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забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту) з урахуванням 

гарантій, передбачених контрактом і законодавством України.  

6.5. Директор самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за 

винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції 

Власника.  

6.6. Директор у межах своїх повноважень:  

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу, дотримання 

фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно з колективним договором 

та чинним законодавством України;  

- без доручення діє від імені Закладу, представляє його інтереси в усіх 

вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах і організаціях, підписує від 

його імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим 

особам Закладу;  

- розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного 

законодавства та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;  

- здійснює переговори та укладає договори, контракти (у тому числі 

трудові), видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;  

- видає накази, затверджує локальні акти Закладу, дає обов'язкові для всіх 

працівників розпорядження, а також вирішує інші питання, пов’язані з 

діяльністю Закладу;  

-  затверджує структуру та штатний розпис Закладу; штатна чисельність 

тренерів-викладачів визначається на підставі діючої мережі спортивних секцій, 

гуртків та контингенту дітей, відвідувачів; штатна чисельність адміністративно-

господарського персоналу визначається, виходячи із виробничої необхідності 

Закладу та тренерського складу;   

- приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Закладу;  

- несе відповідальність за несвоєчасне надання звітів до відповідних 

державних органів за встановленими формами;  

- вирішує питання, що стосуються  діяльності у рамках міжнародного 

співробітництва Закладу;  

- затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок 

Закладу; 

-  укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного 

законодавства та цього Статуту.  

6.7. Головний бухгалтер, заступник (заступники) директора, 

призначаються на посаду директором Закладу.  

6.8. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються 

діяльності Закладу, приймаються директором, за участі трудового колективу та 

уповноваженого ним органу. 

 6.9. Трудовий колектив Закладу складають усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також 

інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.  

 6.10. Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, 

фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну 
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освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні 

судді проходять обов'язкову атестацію в порядку, визначеному центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту. 

6.11. У Закладі, відповідно до вимог чинного законодавства, укладається 

колективний договір.  

6.12. Право на укладання колективного договору від імені Засновника або 

уповноваженого ним органу надається директору Закладу, з однієї сторони, та 

представнику профспілкової організації або уповноваженому члену трудового 

колективу, з іншої сторони.  

6.13. Колективний договір регулює виробничі трудові і соціально- 

економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу, питання 

охорони праці, соціального розвитку Закладу.  

6.14. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються 

загальними зборами (конференцією) та його виборним органом. 

6.15. Трудовий колектив Закладу безпосередньо або через 

уповноважений ним орган : 

- розглядає та затверджує проект колективного договору Закладу;  

- розглядає та вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування 

трудового колективу; 

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної 

праці, заохочує винахідницьку діяльність, порушує клопотання про 

представлення до державних нагород. 

 

7. Фінансово-господарська діяльність  та матеріально-технічна база 

Закладу 

7.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів 

- виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради відповідно до 

законодавства. 

7.3. Джерелами фінансування Закладу є кошти:  

- бюджету виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

- благодійні внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій, окремих громадян;  

- інші кошти, не заборонені законодавством України.  

         7.4. Всі кошти, що надходять з різних джерел, складають єдиний фонд 

фінансових ресурсів Закладу. 

7.5. Під час виконання робіт та послуг Заклад використовує ціни і тарифи, 

передбачені і затверджені в установленому порядку, а за відсутності таких цін і 

тарифів – договірні ціни. 

7.6. Працівники Закладу в установленому порядку несуть матеріальну 

відповідальність за майно, устаткування та інвентар Закладу згідно з 

договорами про матеріальну відповідальність, укладеними відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0554-14/paran17#n17


 

 

9 

8.  Зовнішньоекономічна діяльність  Закладу 

8.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних фінансових коштів може здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність. 

8.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Заклад 

керується у повному обсязі правами юридичної особи згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 

8.3. Заклад має право самостійно укладати договори (контракти) з 

іноземними фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у 

сфері фізичної культури та спорту, брати участь у роботі відповідних 

міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність 

у сфері фізичної культури та спорту відповідно до чинного законодавства 

України.  
 

9. Облік і звітність  Закладу 

9.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї роботи, веде статистичну звітність у встановленому законодавством 

порядку.  

9.2. У поточній роботі директор Закладу підзвітний та підконтрольний 

сільському голові, сільській раді та її виконавчому комітету. Координацію 

діяльності  Закладу здійснює відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту 

виконавчого органу ради.  

9.3. Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку та 

статистичної звітності визначається чинним законодавством України.  

9.4. Контроль за діяльністю Закладу та ревізія його фінансово- 

господарської діяльності здійснюються згідно з чинним законодавством 

України. 

 

10. Припинення  діяльності  Закладу 

10.1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквідації – за рішенням 

Засновника, а також за рішенням суду в установленому законодавством 

України порядку.  

10.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником майна чи його представниками, або іншим органом 

визначеним законом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

заяви претензій кредиторами визначаються Засновником або уповноваженим 

ним органом чи судом у встановленому законом порядку.  

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Закладом. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Закладу і подає його на затвердження органу, який 

прийняв рішення про ліквідацію.  

10.4. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, 

використовується за рішенням Власника. 

10.5. Працівникам Закладу, які звільняються у результаті реорганізації чи 

ліквідації Закладу, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 
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10.6. Діяльність Закладу вважається припиненою з моменту внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 

запису про припинення його діяльності.  

10.7. У разі припинення діяльності Закладу передбачається повна передача 

активів іншій неприбутковій організації або передача активів в державний 

бюджет. 

                      

                        11. Заключні положення 

11.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його 

державної реєстрації.  

11.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними 

актами законодавства.  

11.3. При виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами 

законодавства України діє останнє.  

11.4. Внесення змін та доповнень до цього Статуту, а також прийняття 

рішення про припинення Закладу приймає Засновник у відповідності до 

чинного законодавства України.  

11.4.1. Ліквідація та Реорганізація (відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) Закладу здійснюється згідно з чинним 

законодавством України.  

11.5. Зміни та доповнення до Статуту Закладу викладаються в новій 

редакції та підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства. 

11.6. Заклад зобов’язаний у встановлений законодавством строк 

повідомити орган, що провів його державну реєстрацію, про зміни, які сталися 

в Статуті, для внесення змін до державного реєстру.  

 

 

Сільський голова                                           Олег ГРИЦЕНКО 
 

 

 

 
 


