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IUICBO-CB$ITOIIIIIHCbKA PAflOIIHA PAJLA ChOMOFO CKJIIIKAHHM 

[JIll liii 

ilpo peoprarnauuo KOMYHa.JIbHOFO H1LILJPH€MCTBa <<03LOpoB'I0-pea61JI1TaLLffiHui UHTP>> 

KHCBO-CBSITOmHHC16K0I pauiornioI pan KHIBCbKOI o6JlacTi 

Bi,2IlloBi,rHo 90 IIYHKTY 20 	CTHHH 1 c'rarri 43 3aKoHy YKPaIHH "ilpo MicLeBe 
CMOBP*2IJBHH5I B YKpaIHi", cTarri 104, 106, 108 UliBinbiloro KOCKCY YKpaIHH, cTaTei 59, 91 
Focrro.napcLKoro KOKCY YKPaIHH), flopsI.LKy ynpaBJIiHH5r o6'CKTaMH CrnJmHO1 BnacHocTi 
TepHTopiaJmHux rpomag ciji, cejrnwa, M1CT KIICB0-CBslTomHHcbKoro POHY KuhBcKoI o611acTi, 

pimeHHslM KHCBO-CB5ITOIIIHHCbKOI paIOHHOI PaAH B1,T 31.03.2015 poicy N9 485-
42-Vu, o6roBopHBmH ll0KT plllleHHSI, pakoHHa paa 

BlipimuJia: 

1. Peopralli3yBam KOMyHaJThHe rn,rnpHeMcTBo 	 L]CHT>> 

KHCBO-CBSITOmHHCKO1 paiOHHOI pau KHIBCbKOI o61IacTi (ieHTw12iKa1UkHui  K0 

40534846) IIIJI5IXOM IICCTB0HH51 Ha KOMYHaJThHHIi 3aKaag 00390poB'io-

pea6iniTaIiiHHh ICHT>> KHCBO-CB5ITOIIIHHCLKOI paftoHHol pau KrIIBcbKoI o61IacTi. 

2. BCTaHOBHTH, WO 90 K0MYHJThHOF0 3aKJIay 	 JHTP>> 

KHCBO-CB5ITOfflHHCbKOI panoHHol pau KnhBcbKoI o61acTi nepexosim yce Maffi{o, yci 

npaa Ta o60B'513Ku KoMyIaimHoro rii,rnpucMcTa <<0390poB0-pea6iniTaIiffiu4k LHT>> 

KII€BO-CBHTOmHHCbKOI paoHHoI pagH KuIBcbKoI o611acTi. 

3. 3amep,rwru CTTT KoMyHanbuoro 3ayAagy 	 ]ICHT>> 

KHCB0-CBsITomHHciKoI paiornioï pau KuIBcLKoI o611acTi 3jHO 3 rOaTKOM N2 1. 
4. 3a'rnepwr4 CKiiag KOMiCH 3 peoprarn3atul KorvIyHaJmHoro IIUU1PH€MCTB <<030poBo-

pea6iiIiTaIiIHni UHTP>> KHCBO-CBSITOUIHHCJKOI paoHHol paH KH1BCKO1 o6nacTi 

3FiH0 3 goqaTKom K2 2. 
5. AOPYqHTI4 FOJIOB1 KOM1CiI 3 peoprarn3aluI KoMyHa.rlbHoro ni,rHpHcMcTBa <<03opoB'10-

pea6iJTiTaiuirn1Ii LHT>> KHCBO-CBSITOHIHHCTKO1 paioHHo1 pau KuIBcLKoI o61lacTi: 

5.1.Y TPHHHH TepMiH HHCbMOBO F1OB19OMIITH ,Lep)KaBHoro peccpaopa npo 

IIpHfkH5ITe pimeHH5J HO,LO peopraHl3awl KoMyHaJmHoro lligHPHCMCTBa  

<<030poB0-pea6i.JñTauiiHHik IHT>> KH€BO-CBSITOmHHCbKOI patkoHHol pau 

KuIBcbKoI 061IaCTi Ta HOTH ikoMy, B YCTaHOBjieHOMY 3KOHOBCTBOM H0p5J,2IKy 

(nicn5i 3aK1HqeHHSI ripoueypu peoprarn3awl, asie He parniue 3aK1H'IeHHSI CTPOK 

35JBJTCHH5J BHMOF KpeHTopaMH) Heo6xi4Hi goKymeHTH ARA BHCCHH5I 90 

€.2WHoro P)KBHOFO pe€cpy }opH,ruHHx oci6, di3nrnLx oci6 - ni,1InpHcMwB 

Ta FOMCbKHX cbOpMyBaHb  B1IIOBi,LHHX 3arrnciB. 

5.2. flOHepeHTH HpaLUBHHKiB KoMyuaimHoro rJi.rnpHcMcTBa 030poBtIo 

pea6iniTauiiHHI LeHTP>> KHCBO-CBSITOmHHCbKOI patoHHol pau KHIBcbKoI 

0611acTi npo peopraHi3aiu}o i 3a6e3rJe'rnTH AOTPHmaHHA Ix COrUaJmHOro-

IIBOBHX rapaHTiik y riOpAgICY Ta Ha yMOBaX, BH3HtIHHX  3aKoHo4aBcTBoM; 



5.3. HpOBeCTH fflBHTH3LWO MatiHa KoMyHaJmHoro riuiripneMcTBa  <<03opoBtIo 

pea6iniTaritHH LHT>> KHCB0-CBsITomrnicbxol pa1OHH61 pan KriBcbKoI 

oGnacTi; 

5.4.BCTaHOBHTH CTPOK ,JI$I npe.L'sIBJ1eHH3I BHMO]T KpeHTopiB He MHIIIC .EBOX M1C$IIUB 

3 ,IH5I OHIIJIIOHHHH noBi,LoMJTeHHsI HO pimeHHsI WOO peopraHi3alul 

IOpH,Ill711HO1 oc06li. 

5.5.3a6e3netmm onyô.IIIICyBaHHSI y 110p$I,2IUCy, BCTHOBJTHOMY qHHHHM 

3aKoHo.raBcTBoM, B APYKOBaHI4X 3aco6ax MacOBol iHopMawl oronomesi npo 

IIHIHHCHH5I IOpHHHOI 0006H - KoMyHaJmHoro flUWH€MCTB <<03opowo-

pea6iJnTaLutrni UHT>> KH€BO-CB$ITOfflHHCbKOI patiOHHO1 paiw KIliBchKoI 

o6nacTi. 

5.6.1licisi 3K1HHH$I cTpoKy .W151  llpe's1BJ1ernIsI BHMOF KWTOPB  Ta 3a,rOBOJIeHHsI 

qH BuXHflHH5I UHX BHMOF CKJ1CTH riepeqaBajibHHri aKT, 5IKH1 HOBHHH M1CTHTH 

I1OJ1O)KHH5I npo IIPaBOHaCTYIIHHUTBO UIO,1IO MaHa, HPB Ta BC1X 306oB'sI3aHb 

KoMyHaJmHoro ui11pH€McTBa <<03OpowIo-pea6irnTa1iiHHi LeHTp>> Kiieio-

CB$ITOJJIHHCbKOI paoHHol paAH KllIBchxoI 061IaCTi CTOCOBHO BCiX toro 

xpe,IIrITopiB i 60picirnici Ta HTH Rom Ha 3TBP)KHH5I AO KHCBO-

CBSITOIIJHHCLKOI patoHHol pa.uH; 

5.7.3iicHHTH BC1 iHffli 3axoH, flepe6a'ieHi 3aKoHoaBcTBoM, noB'sI3arn 3 

peoprarnawcio KoMyHaJnHoro ni,rnpHeMcTBa <<03opoBtIopea6rniTaLukHH 

UHT>> KHeBo-CBsITomHHcbKoI paoHHol paiw K}IlBCbKOI o6acTi. 

6. K0HW0Jm  3a BHKOHHH$IM L1I,OFO  pimeHHsl HOKJLCTH Ha 3aCTyuHHKa F0JIOBI4 paioHHol 

paAH FycsITHHcbKoFo A.M. Ta flOCTiHy I'COMiCl}O paoHHOI pagH 3 HHTaH} ynpaBJlmHsI 

KOMYHJIBHHM MaiHoM, AiAJIbHOCTi KOMYHJIBHHX ninpHeMcTB, )KHTJIOBO- 

KOMH3ThHOFO 	roaca, 	naJ1HBHo-eHepreTHHOro 	KomlijieKCY 	Ta 

FeyJ1hiluoB 

* 

M. KHIB 
26 Ci'IH$I 2017 POKY 
N2 253-16-VT! 



Додаток  Ns 1 до  рішення  
Киево-Святошинської  районної  ради  
VII скликання  
від  26 січня  2017 року  Ns 253-16-VII 

СТАТУТ  
КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  

«Оздоровчо-реабілітаційний  центр» 
Киево-Святошинської  районної  ради  

Київської  області  

м. Київ-2017 



1. ЗАГАЛЬПІ  ПОЛОЖЕПНЯ  
1.1. Комунальний  заклад 	«Оздоровчо-реабілітаційний  центр» Киево- 

Святошинської  районної  ради  Київської  області  (далі  - Заклад), створений  рішенням  16 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  26.01.2017 року  253-16-VII, е  
некомерційним  комунальним  підприемством, утримуеться  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету  та  коштів  з  інших  надходжень  не  заборонених  законодавством  та  пов'язаних  з  
метою  діяльності . 

1.2. Майно, що  передано  Закладу  для  виконання  завдань, визначених  цим  
Статутом, перебувае  у  спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 

Святошинського  району  Київської  області  (далі  — спільна  комунальна  власність) і  
закріплюеться  за  Закладом  на  праві  оперативного  управління . 

1.3. Заклад  е  правонаступником  усіх  прав  та  обов'язків  Комунального  підприемства  
«Оздоровчо-реабілітаційний  центр» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області» 

- Засновником  та  Органом  управління  майном  якого  е  Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, ідентифікаційний  код  04054748, місцезнаходження  : 03170, м. Київ, вул. 

Янтарна,l2, заснованого  на  спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селищ, міст  району  
і  перебувае  в  управлінні  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  відповідно  
до  рішення  43 сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  VI скликання  від  16.06.2015 р. 

NsS 11-4З-VІ. 
1.4. Власником  Закладу  е  Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області  

(далі  — Власник). Ідентифікаційний  код  04054748, місцезнаходження : 03170, м. Київ, вул. 

Янтарна, 12. 

1.5. Заклад  е  підзвітним  і  підконтрольним  Киево-Святошинській  районній  раді  
Київської  області . 

1.6. Заклад  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, Цивільним  
кодексом  України, Господарським  кодексом  України, Кодексом  законів  про  працю  в  Україні, 
Законами  України, іншими  законодавчими  актами  держави, нормативно -правовими  актами  
Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, рішеннями  Киево-Святошинської  
районної  ради, розпорядженнями  голови  Киево-Святошинської  районної  ради, цим  Статутом  
і  погодженими  планами  роботи. 

2. ПАЙМЕПУВАПНЯ  ЗАКЛАДУ  
2. Найменування  Закладу: 

1) повне: Комунальний  заклад  «Оздоровчо-реабілітаційний  центр» Киево- 

Святошинської  районної  ради  Київської  області; 
2) скорочене : КЗ  «Оздоровчо-реабілітаційний  центр» Киево-Святошинської  районної  

ради  Київської  області . 

З. МІСЦЕЗПАХОДЖЕПНЯ  ЗАКЛАДУ  
3.1. Місце  знаходження  Закладу: 

08120, Київська  область, Киево-Святошинський  район, с. Бузова, 
вул. Садовського,l-б. 



4. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ  
4.1. Основним  завданням  Закладу  е: 

- проведення  комплексу  заходів  з  реабілітації  та  надання  психологічної  допомоги, 
проведення  семінарів  для  учасників  бойових  дій  та  їх  сімей, учасників  антитерористичної  
операції; 

- здійснення  заходів  на  основі  розроблених  програм  реабілітації; 
- надання  консультацій  з  питань  соціальної  реабілітації  та  адаптації  для  осіб, які  

потребують  допомоги; 
- фізкультурна  та  оздоровча  діяльність, організація  та  проведення  спортивно- 

оздоровчих  заходів . 

- організація  та  функціонування  закритих  і  відкритих  об'ектів  із  проведення  
спортивних  заходів; 

5. ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ЗАКЛАДУ, 
ТА  ЙОГО  ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА  

5.1. Заклад  е  юридичною  особою. Права  і  обов'язки  юридичної  особи  Заклад  набувае  
з  дня  його  державної  реестрації . 

5.2. Заклад  мае  відокремлене  майно, веде  самостійний  баланс, мае  поточний  та  інші  
рахунки  в  установах  банків, печатку  зі  своїм  найменуванням, інші  необхідні  печатки  і  
штампи, фірмовий  бланк  та  усі  інші  реквізити  необхідні  для  здійснення  діяльності . 

5.3. Заклад  може  від  свого  імені  набувати  майнових  та  немайнових  прав  і  нести  
обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  в  суді, господарському  суді, адміністративному  
суді. 

5.4. Заклад  самостійно  розробляе  і  затверджуе  план  виробничо-господарської  
діяльності  у  відповідності  до  зобов 'язань, що  ним  взяті  за  договорами  і  цим  Статутом, та  
надае  його  у  встановлені  терміни  до  відповідних  організацій  згідно  з  законом . 

5.5. Заклад  не  несе  відповідальності  за  зобов 'язаннями  Власника  та  його  виконавчого  
органу. 

5.б.Для  виконання  покладених  на  Заклад  завдань  йому  надаеться  право: 

1) відкривати  усі  види  банківських  рахунків  та  використовувати  їх  за  призначенням  
в  українських  та  іноземних  кредитно-фінансових  установах  у  відповідності  до  чинного  
законодавства  України  та  міжнародних  договорів; 

3) від  свого  імені  укладати  угоди, договори, контракти  (у  т.ч. зовнішньоекономічні , 
кредитні), які  не  заборонені  чинним  законодавством  та  згідно  цього  Статуту; 

4) одержувати  від  установ  відомості, необхідні  для  роботи; 
6) надавати  рекомендації  підприемствам, установам  і  організаціям  з  питань  що  

входять  до  компетенції  Закладу; 
7) застосовувати  в  своїй  діяльності  будь-які  форми  ділового  партнерства, які  не  

заборонені  чинним  законодавством  та  відповідають  нормам  ділових  звичаїв; 
8) залучати  кошти  районного  бюджету; 
9) застосовувати  систему  контрактів  при  наймі  на  роботу  працівників  відповідно  до  

чинного  законодавства; 
10) в  разі  господарської  необхідності  отримувати  дотації  з  районного  бюджету; 
11) користуватися  іншими  правами, наданими  чинним  законодавством . 



5.10. Штатний  розпис  Закладу  затверджуе  голова  районної  ради  з  урахуванням  
виконання  всіх  покладених  завдань  та  обсягів  довідкової  роботи. 

б. ЗАСНОВНИК  (ВЛАСНИК) УСТАНОВИ  ТА  ЙОГО  ПОВНОВАЖЕННЯ  

6.1 Вищим  органом  управління  Закладу  е  його  Власник. Органом  управління  
Закладом  е  Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області, яка  представляе  спільні  
інтереси  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  у  межах  
повноважень, визначених  Конституціею  України, Законом  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні» та  іншими  законами, і  повноважень, переданих  їй  сільськими, 
селищною, міськими  радами. 

6.2. Власник  як  вищий  орган  управління  Закладу  мае  право: 

1) визначати  основні  напрямки  діяльності  Закладу; 
2) одержувати  інформацію  і  контролювати  діяльність  Закладу; 
3) затверджувати  Статут  і  вносити  в  нього  зміни  та  доповнення; 
4) приймати  рішення  про  створення, припинення  (злиття, приеднання, поділ, 

перетворення, ліквідація) Закладу; 
5) приймати  рішення  про  передачу  спільної  власності  у  державну  власність; 
6) давати  згоду  на  прийняття  об'ектів  з  державної  власності  у  спільну  власність; 
7) приймати  рішення  про  передачу  об' ектів  із  спільної  власності  у  комунальну  

власність  територіальних  громад; 
8) приймати  рішення  про  придбання  і  відчуження  власності  ЗАКЛАДУ; 

9) погоджувати  списання  окремо  визначеного  рухомого  і  нерухомого  майна, що  
перебувае  на  праві  оперативного  управління  Закладу; 

10) приймати  рішення  про  передачу  під  заставу  об'ектів  Закладу; 
11) надавати  дозвіл  на  передачу  в  оренду  цілісних  майнових  комплексів  Закладу; 
12) заслуховувати  на  своїх  засіданнях  звіт  керівника  Закладу  про  свою  діяльність . 

13) погоджувати  умови  і  приймати  рішення  про  приватизацію  об'ектів  Закладу; 
14) погоджувати  проведення  реконструкції  технічного  переоснащення, поліпшення  

майна  Закладу; 
15) приймати  рішення  щодо  звільнЕННЯ  керівника  Закладу  в  разі  порушення  умов  

контракту  та  систематичного  невиконання  ним  своїх  обов'язків; 
16) розглядати  та  затверджувати  тарифи  про  надання  платних  послуг  Закладом; 
17) притягати  до  дисциплінарної  відповідальності  керівника  Закладу; 
18) затверджувати  колективний  договір  Закладу; 
19) вести  облік  наявного  майна  спільної  власності, яке  перебувае  на  балансі  Закладу; 
20) здійснювати  контроль  за  дотриманням  умов  оренди  спільної  комунальної  

власності  або  приватизації  об' ектів; 
21) здійснювати  контроль  за  ефективністю  використання  майна  спільної  власності  

Закладу, за  своечасністю  та  повнотою  надходження  орендної  плати; 
22) створювати  комісії, які  регламентують  роботуЗакладу; 
23) здійснювати  інші, передбачені  законодавством  України, повноваження  щодо  

управління  Закладу. 

б.3.Власник  не  мае  права  втручатися  в  оперативну  діяльність  Закладу. 



7. ВПКОНАВЧПЙ  ОРГАН  УПАВЛІННЯ  ЗАКЛАДУ  
7.1. Управління  всіею  поточною  і  оперативною  діяльністю  Закладу  здійснюе  

керівник  (директор), який  призначаеться  на  посаду  головою  районної  ради  на  підставі  
рішення  сесії  з  подальшим  укладенням  з  ним  контракту  відповідно  до  чинного  
законодавства. 

7.2. Керівник  (директор) Закладу: 

1) організовуе  діяльність  Закладу  та  несе  повну  відповідальність  за  виконання  
завдань  покладених  на  Заклад; 

2) самостійно  вирішуе  питання  діяльності  Закладу  за  винятком  тих, що  віднесені  цим  
Статутом  до  компетенції  Власника. 

3) представляе  Закладу  в  державних  та  інших  органах, установах, підприемствах, 
організаціях  та  інших  закладах  з  усіх  питань, пов'язаних  її  діяльністю; 

4) видае  накази, які  е  обов'язковими  для  виконання  всіма  працівниками  Закладу; 
5) розподіляе  завдання  між  працівниками  Закладу, контролюе  їх  виконання; 
6) звітуе  перед  районною  радою  про  виконання  річного  плану  один  раз  на  рік; 
7) відкривае  та  закривае  рахунки  в  установах  банків; 
8) укладае  угоди, договори, контракти; 
9) видае  довіреності  та  дае  доручення; 
10) встановлюе  та  подае  на  затвердження  до  районної  ради  структуру  і  штатний  

розпис  Закладу; 
11) встановлюе  правила  внутрішнього  розпорядку  та  затверджуе  посадові  інструкції; 
12) наймае  працівників, встановлюе  посадові  оклади  працівникам, доплати  та  

надбавки, затверджуе  положення  про  преміювання, надае  позики  працівникам  згідно  діючого  
в  Закладі  положення; 

14) проводить  прийом  громадян, розглядае  звернення, що  належать  до  компетенції  
Закладу. 

7.3. Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  заступника  директора, фахівців, 
робітників  і  службовців  здійснюються  за  наказами  директора  Закладу  з  зарахуванням  їх  
відповідно  до  штатного  розкладу  або  подальшим  укладенням  з  ними  трудових  договорів  на  
їх  вимогу. 

8. МАЙНО  ТА  КОШТП  ЗАКЛАДУ  
8.1. Майно  Закладу  складають  його  власні  основні  та  оборотні  засоби, 

інтелектуальні  та  фінансові  ресурси  передані  йому  Власником  та/або  набуті  Закладом  на  
інших  законних  підставах . 

8.2. Майно, що  е  комунальною  власністю  і  закріплене  за  Закладом, належить  йому  
на  праві  оперативного  управління . Установа  користуеться  зазначеним  майном  на  свій  розсуд, 
вчиняючи  щодо  нього  будь-які  дії, які  не  суперечать  чинному  законодавству, Порядку  
управління  об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 

Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  31.03.2015 року  Ns 485-42-VII та  цьому  Статуту . Закладу  можуть  бути  
передані  на  баланс  на  праві  повного  оперативного  управління  основні  фонди, об  екти  
соціальної  сфери, та  інше  майно. Відчуження  та  списання  майна  (основні  фонди), що  е  
комунальною  власністю  і  закріплені  за  Закладом  на  праві  повного  оперативного  управління, 



здійснюються  у  порядку, що  встановлений  чинним  законодавством  України  та  за  
погодженням  з  Власником . 

8.3. Джерелами  формування  майна  Закладу  е: 

1) грошові  і  майнові  внески  Власника; 
2) капітальні  вкладення, дотації  з  районного  бюджету; 
3) доходи, одержані  від  надання  послуг; 
4) кредити  банків  та  інших  фінансових  установ; 
5) благодійні  внески  та  пожертвування  юридичних  та  фізичних  осіб; 
6) придбання  майна  іншого  підприемства, організації; 
7) доходи  від  цінних  паперів; 
8) інші  джерела  не  заборонені  законодавством  України . 

8.4. Джерелом  формування  фінансових  ресурсів  Закладу  е  кошти, які  надходять  як  
дотації  з  районного  бюджету, кредити, амортизаційні  відрахування, безоплатні  або  
благодійні  внески  громадян, організацій, підприемств  та  інші  надходження  не  заборонені  
чинним  законодавством . 

8.5. Вилучення  державою  у  Закладу  майна, що  ним  використовуеться , здійснюеться  
лише  у  випадках  і  порядку, передбачених  законом. 

8.6. Установа  може  володіти  обладнанням, цінними  паперами, грошовими  коштами  
в  національній  валюті, інформаціею, науковими, конструкторськими , технологічними  
розробками, винаходами, корисними  моделями, раціоналізаторськими  пропозиціями, 
секретами  виробництва, ноу-хау, авторськими  правами  в  тому  числі  правами  на  
інтелектуальну  власність . 

8.7. Ризик  випадкової  загибелі  або  пошкодження  майна, що  належить  Закладу, несе  
Заклад. 

8.8. Збитки, які  можуть  виникнути  протягом  діяльності  Закладу, відшкодовуються  за  
рахунок  вільних  коштів  або  майна  Закладу, на  яке  відповідно  до  законодавства  може  бути  
звернено  стягнення. 

9. ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІК  ТА  ЗВІТНІСТЬ  
9.1. Заклад  плануе  свою  господарську  діяльність  виходячи  з  потреб  територіальних  

громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області, підприемств, 
організацій  і  населення, що  знаходяться  на  території  Киево-Святошинського  району  
Київської  області . 

9.2. Заклад  веде  облік  своеї  господарської  діяльності  згідно  з  чинним  
законодавством , несе  відповідальність  за  його  достовірність, направляе  фінансову  та  
статистичну  звітність  в  обсязі  і  строки, встановлені  чинним  законодавством . 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  УСТАНОВИ  
10.1. Заклад  плануе  свою  господарську  діяльність  виходячи  з  потреб  територіальних  

громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області, підприемств, 
організацій  і  населення, що  знаходяться  на  території  Кеево-Святошинського  району  
Київської  області . 

10.2. Заклад  здійснюе  свою  діяльність  на  основі  поеднання  принципів  
госпрозрахунку  та  бюджетного  фінансування, у  визначених  Власником  формах  і  порядку. 

10.3. Відносини  Закладу  з  іншими  підприемствами , організаціями, громадянами  в  
усіх  сферах  господарської  діяльності  здійснюються  на  основі  договорів . Заклад  вільний  у  



виборі  предмета  договору, визначенні  зобов 'язань, інших  умов  господарських  
взаемовідносин , що  не  суперечать  законодавству  України . 

10.4. Заклад  мае  право  укладати  договори, відповідно  до  своеї  діяльності, а  також  
будь-які  цивільно-правові  угоди, передбачені  чинним  законодавством  України, набувати  
майнові  та  особисті  немайнові  права, нести  обов'язки, бути  позивачем  та  відповідачем  в  суді, 
господарському  та  адміністративному  суді. Заклад  здійснюе  платіжні  операції  у  
відповідності  з  Правилами  безготівкових  розрахунків . 

10.5. Розрахунок  договірних  і  вільних  цін  на  роботи  і  послуги  Закладу  здійснюються  
на  основі  пропорційності  до  тарифів, рекомендованих  або  встановлених  уповноваженим  
органом  з  урахуванням  принципів  попиту  і  пропозиції, самоокупності, самофінансування  та  
госпрозрахунку. 

10.6. Заклад  зобов 'язаний  приймати  та  виконувати  доведені  до  нього  в  
установленому  законодавством  порядку  замовлення  і  завдання  Власника, а  також  
враховувати  їх  при  формуванні  виробничої  програми, визначенні  перспектив  свого  
економічного  і  соціального  розвитку  та  виборі  контрагентів  

10.7. Списання  з  балансу  не  повністю  амортизованих  основних  фондів, а  також  
прискорена  амортизація  основних  фондів  Заклад  проводяться  ним  згідно  чинного  
законодавства  за  погодженням  з  Власником . 

10.8. Заклад  може  утворювати  цільові  фонди, призначені  для  покриття  витрат, 
пов'язаних  зі  своею  діяльністю . 

10.9. Порядок  визначення  нормативів  відрахувань  до  цільових  фондів  Закладу, їх  
граничні  розміри, порядок  формування  і  використання  цих  фондів  встановлюються  Закладом  
самостійно . 

10.10. Заклад  не  мае  права  безоплатно  передавати  належне  йому  майно  іншим  
юридичним  особам  чи  громадянам, крім  випадків, передбачених  законом  та  рішенням  
Власника. 

Відчужувати, віддавати  в  заставу  майнові  об'екти, що  належать  до  основних  фондів, 
здавати  в  оренду  цілісні  майнові  комплекси  структурних  одиниць  та  підрозділів  Заклад  мае  
право  лише  за  попередньою  згодою  Власника  і, як  правило, на  конкурентних  засадах. Щодо  
устаткування, транспортних  засобів, інвентарю, сировини, інших  матеріальних  цінностей, 
іншого  власного  майна  і  коштів, Заклад  мае  право  також  вчиняти  будь-які  дії  ( в  тому  числі  
списувати  їх  з  балансу), не  заборонені  чинним  законодавством  України  і  які  не  суперечать  
цьому  Статуту  за  погодженням  з  районною  радою. 

10.11 Закладу  забороняеться  здійснювати  розподіл  отриманих  доходів  (прибутків) 
або  їх  частини  серед  засновників  (учасників), членів  Закладу, працівників  (крім  оплати  їхньої  
праці, нарахування  единого  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших  
пов'язаних  з  ними  осіб  у  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства . 

11. ТРУДОВИЙ  КОЛКТИВ  УСТАНОВИ  
11.1. Усі  громадяни, які  своею  працею  беруть  участь  в  діяльності  Закладу  на  основі  

трудового  договору  (контракту  або  угоди), а  також  інших  форм, що  регулюють  трудові  
відносини  працівника  з  Закладом, складають  його  трудовий  колектив. Повноваження  
трудового  колективу  реалізуються  його  загальними  зборами  або  уповноваженим  ними  
органом  відповідно  до  чинного  законодавства . 



11.2. Трудові  відносини  працівників  Закладу  регулюються  трудовим  законодавством  
України  з  урахуванням  положень  цього  Статуту, а  також  правилами  внутрішнього  трудового  
розпорядку  Закладу. 

11.3. до  компетенції  загальних  зборів  трудового  колективу  відносяться : 

1) розгляд  і  прийняття  колективного  договору; 
2) визначення  і  затвердження  переліку  соціальних  пільг, які  можуть  бути  надані  

працівникам  Закладу; 
3) участь  у  матеріальному  і  моральному  стимулюванню  продуктивної  праці, 

заохочення  до  винахідницької  і  раціоналізаторської  діяльності; 
4) прийняття  рішення  про  вихід  з  пропозиціею  до  Власника  щодо  приватизації  

Закладу. 

11.5. Право  укладання  колективного  договору  надаеться  директору  Закладу, а  від  
імені  членів  трудового  колективу  Закладу  - уповноваженим  загальним  збором  трудового  
колективу  на  те  представником . 

12. ОПЛАТА  ПРАЦІ  
12.1. Заклад  визначае  та  подае  на  затвердження  до  Власника  форми  та  систему  

оплати  праці  своїх  працівників  з  урахуванням  дотримання  вимог, пов'язаних  з  
використанням  бюджетних  коштів  та  згідно  чинного  законодавства, режим  праці, 
встановлюе  пільги  по  праці, гарантії  та  компенсації, систему  заохочення  та  преміювання  
своїх  працівників . 

12.2. Форма  та  система  оплати  праці, її  режим, пільги, гарантії  і  компенсації, система  
заохочення  та  преміювання  працівників  закріплюються  у  колективному  договорі . 

12.3. Умови  праці  та  її  оплата  в  Закладі  не  можуть  бути  гірші  за  умови  встановлені  
чинним  законодавством . 

13. СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
13. L Питання  щодо  поліпшення  умов  праці, життя  і  здоров 'я, гарантії  обов'язкового  

медичного  страхування  працівників  Закладу  та  їх  сімей, а  також  інші  питання  соціального  
розвитку  вирішуються  трудовим  колективом  за  участі  Власника  або  уповноваженого  ним  
органу  відповідно  до  чинного  законодавства . 

13.2. Заклад  забезпечуе  підготовку  кваліфікованих  робітників  та  спеціалістів, їх  
економічне  і  професійне  навчання  в  навчальних  закладах  за  відповідними  угодами. Заклад  
надае  пільги  відповідно  до  закону  своїм  працівникам, які  навчаються  без  відриву  від  
виробництва. 

14. КОНТРОЛЬ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  
14.1. Ревізія  фінансово-господарської  діяльності  проводиться  органами  державного  

контролю  у  відповідності  до  чинного  законодавства, а  при  необхідності  - ревізійною  
комісіею, яка  призначаеться  Киево-Святошинською  районною  радою. 

15. ПРИПИНЕНПЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  
15.1. Припинення  діяльності  Закладу  проводиться  шляхом  реорганізації  або  

ліквідації : 

1) за  рішенням  Власника; 
2) за  рішенням  суду. 



15.2. Ліквідація  Закладу  проводиться  Ліквідаційною  комісіею, яка  призначаеться  
органом, який  прийняв  рішення  про  ліквідацію . 

15.3. З  моменту  призначення  Ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  всі  
повноваження  по  управлінню  справами  Закладу. 

15.4. Ліквідаційна  комісія  до  закінчення  строку  ліквідації  Закладу  підлягае  контролю  
з  боку  Власника. 

15.5. Ліквідаційна  комісія : 

1) оцінюе  наявне  майно  Закладу; 
2) виявляе  дебіторів  та  кредиторів  Установи  та  проводить  розрахунки  з  ними; 
3) вживае  заходів  щодо  сплати  боргів  Закладу  третім  особам, а  також  його  Власнику; 
4) складае  ліквідаційний  баланс  та  подае  його  на  затвердження  Власнику; 
15.6. Решта  майна  Закладу, що  залишилась  після  розрахунків  з  бюджетом, 

обов'язковими  фондами, оплати  праці  працівників  Закладу, розрахунків  з  кредиторами, 
переходить  у  розпорядження  Власника. 

15.7. Заклад  вважаеться  реорганізований  або  ліквідований  з  моменту  виключення  
його  з  единого  державного  реестру. 

16. ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ  
16.1. Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  вносяться  та  затверджуються  

Власником . 

16.2. Зміни  та  доповнення  оформлюються  у  вигляді  окремих  додатків, які  е  
невід 'емною  частиною  цього  Статуту, або  шляхом  викладення  цього  Статуту  у  новій  
редакції. 

16.3. Внесені  зміни  набувають  чинності  з  дня  їх  державної  реестрації . 

16.4. Якщо  одне  з  положень  цього  Статуту  стане  не  дійсним  в  наслідок  зміни  
чинного  законодавства  України, то  це  не  е  причиною  зупинки  дії  інших  положень, а  мае  бути  
зміненим  або  виключеним  в  поточному  порядку  відповідно  до  законодавства  України . 

Заступник  голови  ради 	 Д.М. Гусятинський  




