УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ

14.11.2017

№ 14

Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу
«Фізкультурно-спортивний клуб «Колос» Запорізької районної ради
Запорізької області
Керуючись пунктом 20частина 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства освіти і науки
України від 08.12.2008року №1119 «Про затвердження Положення про
районний (міський) методичний кабінет (центр), Запорізька районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити в новій редакції Статут комунального закладу
«Фізкультурно-спортивний клуб «Колос» Запорізької районної ради
Запорізької області (надалі – Статут) (додається).
2. Голові комунального закладу «Фізкультурно-спортивний клуб
«Колос» Запорізької районної ради Запорізької області Земляку М.М.
забезпечити подання установчих документів державному реєстратору для
здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту комунального
закладу «Фізкультурно-спортивний клуб «Колос» Запорізької районної ради
Запорізької області згідно вимог діючого законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань законності та етики.

Голова ради

А.М. Шевчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
14.11.2017 № 14

СТАТУТ
комунального закладу «Фізкультурно-спортивний
клуб «КОЛОС» Запорізької районної ради
Запорізької області

1. Загальні положення
1.1. Комунальний заклад «Фізкультурно-спортивний клуб «КОЛОС»
Запорізької районної ради Запорізької області (далі – Клуб) є закладом
фізичної культури та спорту, заснованим на спільній власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району, який діє згідно з
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським
кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
1.2. Клуб в своїй діяльності керується Конституцією України, цим
Статутом, актами органів самоврядування, чинним законодавством та
нормативно-правовими актами.
1.3. Клуб є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із
збереженням Державного гербу України, штамп, ідентифікаційний номер,
розрахунковий та інші рахунки в установах банку, бланки, тощо. Права і
обов’язки юридичної особи Клуб набуває з дня його державної реєстрації.
1.4. У складі Клубу може бути дитячо-юнацька спортивна школа без
права юридичної особи.
1.5. Власником Клубу є територіальні громади сіл, селищ Запорізького
району в особі Запорізької районної ради Запорізької області (далі –
Власник). Засновником Клубу є Запорізька районна рада Запорізької області.
1.6. Клуб підпорядкований, підзвітній та підконтрольний Запорізькій
районній раді та Запорізькій райдержадміністрації.
1.7. Клуб співпрацює з обласними спортивними організаціями.
1.8. Клуб має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді,
господарському суді.
1.9. Клуб є неприбутковою організацією, яка утримується за рахунок
місцевого бюджету.
1.10. Клуб відповідає за своїми зобов’язаннями грошовими коштами
відповідно до чинного законодавства.
2. Найменування та місцезнаходження Клубу
2.1.
Повна
назва
клубу:
КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ
«КОЛОС»
ЗАПОРІЗЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Скорочена назва Клубу: КЗ ФСК «Колос» ЗРР ЗО.
2.2. Місцезнаходження Клубу: 70450, Запорізька область,Запорізький
район, смт.Кушугум, вул. Центральна, 192.

3. Мета і предмет діяльності Клубу
3.1.Основним завданням Клубу є:
3.1.1. Впровадження фізичної культури та спорту у щоденне життя
жителів району з метою зміцнення їх здоров’я, залучення до здорового
способу життя, досягнення високих результатів у спорті.
3.1.2. Вирішення питань включення основних показників по фізичній
культурі у плани економічного і соціального розвитку органів місцевого
самоврядування, колективні договори підприємств та організацій,участь у
підведені підсумків.
3.1.3. Планування подальшого розвитку фізичної культури та спорту в
районі.
3.1.4. Разом з керівниками органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій вирішувати питання розвитку
матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, організовувати
реконструкцію та ремонт спортивних споруд.
3.1.5. Ефективно використовувати спортивні споруди.
3.1.6. Надавати допомогу в роботі сільських фізкультурно-спортивних
клубів,колективів фізкультури підприємств, установ та організацій району.
3.1.7. Проводити районні фізкультурно-спортивні заходи, свята,
навчально-тренувальні збори по підготовці збірних команд району для участі
в обласних та інших змаганнях, організовувати оздоровчу роботу за місцем
проживання.
3.1.8. Здійснювати підготовку спортсменів-розрядників, проводити
роботу по підготовці допризовної та призовної молоді до служби в Збройних
Силах України.
3.1.9. Організувати підготовку і підвищення кваліфікації фізкультурних
кадрів, роботу тренерських рад, суддівських колегій і федерацій по видам
спорту.
3.1.10. Надавати допомогу в розвитку фізичної культури та спорту
колективам фізкультури дошкільних закладів, загальноосвітнім школам,
спортивній школі, оздоровчому табору, підприємствам, установам та
організаціям.
3.1.11. Клуб проводить свою роботу на фізкультурно-спортивних
спорудах комунальної форми власності, в тому числі навчальних закладів, а
також на простіших спорудах, майданчиках і спорудах за місцем проживання
та місцях масового відпочинку, на договірних засадах Клуб може
використовувати інші фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди.
4. Майно Клубу
4.1. Майно Клубу становлять основні фонди, обігові кошти, а також
інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі.
4.2. Майно Клубу є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району і закріплюється за ним на правах оперативного

управління . Здійснюючи право оперативного управління, Клуб володіє та
користується майном, вчиняючи щодо нього будь які дії, які не суперечать
чинному законодавству та цьому Статуту. Клуб розпоряджається
закріпленим за ним майном, що належить до його основних фондів, лише з
дозволу Запорізької районної ради Запорізької області.
4.3. Джерелами формування майна Клубу є:
4.3.1. Майно передане йому Власником.
4.3.2. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань
організацій, підприємств і громадян.
4.3.3. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
4.3.4. Клуб є правонаступником майна ФСТ «Колос», придбаного за
кошти місцевого бюджету.
4.4. Відчуження основних засобів (продаж, списання, передача з
балансу на баланс, обмін, тощо) Клубу здійснюється відповідно до чинного
законодавства України з дозволу Запорізької районної ради Запорізької
області. Одержані в результаті продажу основних засобів кошти є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ Запорізького району та
використовуються за рішенням Запорізької районної ради Запорізької
області.
4.5. Майно, закріплене за Клубом, може передаватись в оренду
юридичним особам та фізичним особам відповідно до чинного законодавства
України і дозволу Запорізької районної ради Запорізької області.
4.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна
Клубу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.7. Збитки, завдані Клубу внаслідок порушення його майнових прав
іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до
чинного законодавства України.
5. Права та обов’язки Клубу
5.1. Клуб має право.
5.1.1. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку у відповідності зі
своїми завданнями і цілями.
5.1.2. Користуватися пільгами, які згідно з чинним законодавством
України, надані закладом фізичної культури та спорту.
5.1.3. Для підвищення якості своєї діяльності, самостійно
використовувати кошти, отримані Клубом в якості добровільних
пожертвувань або за рахунок платних послуг, згідно з затвердженим
кошторисом.

5.1.4. Самостійно укладати договори господарського характеру з
суб’єктами підприємницької діяльності, або іншими юридичними та
фізичними особами.
5.1.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до
чинного законодавства України.
5.1.6. За погодженням з Власником приймати участь в діяльності
асоціацій та інших об’єднань.
5.1.7. Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості,
іншими об’єднаннями громадян окремими громадянами в реалізації проектів
щодо оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.
5.2. Обов’язки Клубу:
5.2.1. Планувати свою діяльність з метою розвитку фізкультури та
спорту в районі.
5.2.2. Створити необхідні умови для роботи трудового колективу.
5.2.3. Забезпечити своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством України.
5.2.4. Розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати
підвищення кваліфікації кадрів.
5.2.5. Акумулювати грошові кошти, отримані від самостійної
діяльності, та витрачати їх в інтересах Клубу і у відповідності із
поставленими завданнями.
5.2.6. Здійснювати реконструкцію та ремонт основних фондів.
5.2.7. Забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання,
збереження основних фондів та інших матеріальних цінностей.
6. Управління Клубом, компенсація та повноваження трудового
колективу Клубу
6.1. Управління Клубом здійснюється Запорізькою районною радою
Запорізької області. Безпосереднє керівництво Клубом здійснює його голова.
Голова клубу призначається на посаду та звільняється з посади рішенням
Запорізької районної ради Запорізької області за погодженням з Запорізькою
районною державною адміністрацією та працює в клубі за контрактом,
укладеним з ним в установленому порядку.
6.2. Голова самостійно вирішує питання діяльності Клубу за винятком
тих, що віднесені цим статусом до компетенції Власника.
6.3. Голова Клубу:
6.3.1. Здійснює керівництво Клубом, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Клуб завдань, фінансовий і майновий стан
Клубу, визначає ступінь відповідальності його працівників.
6.3.2. Діє без довіреності від імені Клубу, представляє його в усіх
органах, установах, закладах і організаціях, підприємствах всіх форм
власності.

6.3.3. Укладає господарські та інші угоди, видає довіреності, відкриває
рахунки в установах банків.
6.3.4. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Клубу.
6.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників Клубу.
6.3.6. Розпоряджається коштами та іншими матеріальними цінностями
відповідно до чинного законодавства та цього статуту.
6.3.7. Видає у межах своєї компетенції розпорядження обов’язкові для
всіх працівників Клубу, організовує і контролює їх виконання.
6.3.8. Розробляє відповідно до покладених на Клуб завдань структуру в
межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці.
6.3.9. Укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе
відповідальність за його виконання.
6.3.10.Забезпечує виконання рішень загальних зборів трудового
колективу.
6.3.11. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на
працівників Клубу.
6.3.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
6.4. Трудовий колектив Клубу складається з громадян, які приймають
участь своєю працею в його діяльності.
6.5. Повноваження трудового колективу Клубу реалізується загальними
зборами працівників Клубу, що скликаються в міру необхідності, але не
раніше двох разів на рік, та через їх виборчий орган профспілковий комітет,
члени якого обираються у встановленому порядку терміном на 5 років.
Загальні збори визнаються правомочними при участі в них більше ніж
2/3 працюючих членів трудового колективу. Рішення загальних зборів
приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь в
голосуванні, при наявності кворуму.
6.6.Трудовий колектив:
6.6.1. розглядає і затверджує колективний договір;
6.6.2. розглядає і затверджує правила внутрішнього розпорядку;
6.6.3. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам
пільг;
6.6.4. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці.
7. Господарська, економічна та соціальна діяльність Клубу
7.1. Статутна діяльність Клубу здійснюється на підставі кошторису,
затвердженого головним розпорядником коштів районного бюджету,
визначеним рішення сесії районної ради про бюджет на поточний рік .
7.2. Джерела фінансування Клубу:

7.2.1. Кошти районного бюджету,

7.2.2. Благодійні (добровільні) внески і пожертвування від юридичних
та фізичних осіб.
7.2.3. Власні надходження, отримані згідно до чинного законодавства
України.
7.2.4. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.3. Власні надходження Клубу не вважаються прибутком,
зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання
Клубу і використовуються виключно на фінансування видатків цього
кошторису.
7.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються
серед засновників (учасників), членів закладу, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
7.5. Відносини Клубу з іншими установами, організаціями,
підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами
здійснюються на основі договорів.
7.6. Клуб має право надавати платні послуги згідно до чинного
законодавства України.
7.7. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, оплати
праці, гарантії обов’язкового медичного страхування та соціального
забезпечення працівників Клубу вирішують
відповідно до чинного
законодавства України.
7.8. Клуб здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, веде статистичну звітність.
7.9. Відповідальність за стан обліку, достовірності і своєчасної здачі
бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера Клубу.
7.10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю та ефективним
використанням спільної власності територіальних громадян сіл, селищ
району здійснюється Власником та іншими органами в межах своєї
компетенції згідно з чинним законодавством України.
8. Реорганізація і ліквідація Клубу
8.1. Реорганізація (злиття,поділ, приєднання, виділення, перетворення)
або ліквідація Клубу здійснюється за рішенням Запорізької районної ради
Запорізької області.

8.2. Порядок і строки реорганізації або ліквідації Клубу визначається
Власником згідно до чинного законодавства України.
У разі реорганізації Клубу права і обов’язки переходять правонаступнику.
8.3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Клубу

здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного
виду або зарахувати до доходу місцевого бюджету.
8.4. Ліквідація Клубу здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять всі повноваження по управлінню Клубу. Ліквідаційна комісія
складає ліквідаційний баланс Клубу і подає на затвердження органу, який
призначив ліквідаційну комісію.
8.5. При реорганізації і ліквідації Клубу працівникам, які звільняються,
гарантується додержання прав та інтересів відповідного до чинного
законодавства України.
8.6. Клуб втрачає право юридичної особи і визнається таким, що
припинив існування, з моменту вилучення його з державного реєстру
України.
9. Затвердження статуту, доповнень та змін до нього
9.1. Статут Клубу, доповнення і зміни до нього затверджується
Власником шляхом прийняття рішення.

