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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СК.ЛИКАНІ3Я  

РІ  ШЕННЯ  

Про  створення  Комунальної  установи  «цправління  фізичної  культури  і  
спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Кйівської  області  

Відповідно  до  пункту  20 частини  1 статті  43, статті  60 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні», законів  України  «Про  освіту», «Про  загальну  
середню  освіту», «Про  охорону  дитинства», пункту  12 статті  2 Бюджетного  
кодексу  України, статей  81, 169 Цивільного  кодексу  України, Порядку  управління  
об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинської  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 року  Ns 485-42-VII (зі  змінами), з  
метою  реалізації  прав  громадян  на  заняття  фізичною  культурою  та  спортом, на  
підставі  висновків  та  рекомендацій  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово- 
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

І . Створити  Комунальну  установу  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

2. Затвердити  Статут  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  культури  і  
спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області, що  додаеться  
(додаток  1). 

3. Доручити  голові  Киево-Святошинської  районної  ради  призначити  
генерального  директора  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  культури  і  
спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  та  укласти  з  ним  
контракт  у  відповідності  до  вимог  законодавства  України . 

4. Генеральному  директору  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  
культури  і  спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
здійснити  державну  реестрацію  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  
культури  і  спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
відповідно  до  встановленого  законодавством  порядку. 

5. Підпорядкувати  Комунальній  установі  «Управління  фізичної  культури  і  
спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  Киево- 
Святошинську  районну  дитячу  юнацьку  спортивну  школу  «Максимум» (33491610). 

6. Визначити  головним  розпорядником  коштів, передбачених  на  фінансування  
Комунальної  установи  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, відділ  освіти  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, а  відповідно  
Комунальну  установу  - розпорядником  коштів  нижчого  рівня. 



7. Відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  вчинити  дії  по  формуванню  та  затвердженню  штатного  розпису  
та  кошторису  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  за  попереднім  погодженням  
з  головою  Киево-Святошинської  районної  ради. 

8. Передати  з  балансу  сектору  молоді  та  спорту  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  на  баланс  Комунальної  установи  «Управління  
фізичної  культури  і  спорту» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
всі  основні  засоби , в  тому  числі  мікроавтобус  Mercedes-Benz Sprinter державний  
номер  АІ  1 724НК. 

9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  з  питань  освіти, науки, культури, 
духовності, історії, спорту  та  туризму. 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N~ 599-36-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  36 сесії  Киево- 
Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  від  
«04» червня  2019 року  
Ns 599-36-VII 

с  тАтут  

комvнАльної  vстАнови  

«УПРАВЛІННЯ  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  

■■ 	 v 	 ■■ киЕво-святошинськОі  РАионнОі  РАди  
київської  о6лАсті  

Київ  - 2019 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

І . І . Комунальна  установа  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  (далі  — УСТАНОВА), заснована  на  
спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  
району  відповідно  до  рішення  36 сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  VII 
скликання  від  04 червня  2019 року  Ns 599-36-VII. 

1.2. Повне  найменування  української  мовою: 
Комунальна  установа  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» Киево- 

Святошинської  районної  ради  Київської  області. 
Скорочене  найменування  українською  мовою: КУ  «Управління  фізичної  

культури  і  спорту». 
1.3. Засновником  та  Власником  УСТАНОВИ  е  територіальні  громади  сіл, 

селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області, в  особі  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, ідентифікаційний  код  04054748, 
місцезнаходження : 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12 (далі  — ЗАСНОВНИК). 

1.4. Уповноваженим  органом  управління  — Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

ЗАСНОВНИК  делегуе  повноваження  щодо  фінансування  комунальної  установи, 
його  матеріально -технічного  забезпечення, надання  необхідних  будівель  з  
обладнанням  і  матеріалами, організації  будівництва  та  ремонту  приміщень, їх  
господарського  обслуговування  відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області. 

ЗАСНОВНИК  визначае  головним  розпорядником  коштів, передбачених  на  
фінансування  Комунальної  установи  «Управління  фізичної  культури  і  спорту» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, відділ  освіти  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, а  відповідно  Комунальну  установу  
- розпорядником  коштів  нижчого  рівня. 

1.5. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, законами  
України, актами  Президента  України, постановами  Кабінету  Міністрів  України, 
рішеннями  ЗАСНОВНИКА, а  також  актами  уповноваженого  органу  управління  та  
іншими  нормативно -правовими  актами, цим  Статутом. 

1 .б. Місцезнаходження  УСТАНОВИ: 08154, м. Боярка, вул. Молодіжна, 76. 

2. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  

2.1. УСТАНОВА  створена  з  метою  реалізації  прав  громадян  на  заняття  фізичною  
культурою  та  спортом, задоволення  їх  потреб  у  фізкультурно-оздоровчих  і  
фізкультурно -спортивних  послугах  за  місцем  проживання  та  відпочинку, пропаганди  
ведення  здорового  способу  життя  та  впровадження  відповідних  принципів  та  ідеалів . 

УСТАНОВА  забезпечуе  розвиток  фізичної  культури  шляхом  надання  
фізкультурно -спортивних  послуг, які  полягають  в  організації  та  здійсненні  
фізкультурно -оздоровчої  діяльності  шляхом  проведення  заходів, спрямованих  на  
розвиток  фізичної  культури  за  її  напрямами, зокрема  на  забезпечення  рухової  
активності  тподей  з  метою  їх  гармонійного  фізичного  розвитку. 

2.2. Предметом  діяльності  УСТАНОВИ  е: 
- залучення  широких  верств  населення  до  регулярних  оздоровчих  занять, 

надання  фізкультурно -спортивних  послуг, поеднання  масових  та  індивідуальних  форм  
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організації  фізкультурно -спортивної  роботи  за  місцем  проживання  та  в  місцях  
масового  відпочинку  населення; 

- сприяння  реалізації  у  Киево-Святошинському  районі  державної  політики  з  
питань  молоді, розвитку  фізичної  культури  та  спорту; 

- виконання  програм  і  здійснення  заходів, спрямованих  на  забезпечення  
розвитку  фізичної  культури  та  спорту, сприяння  соціальному  становленшо  та  розвитку  
молоді; 

- сприяння  розвитку  видів  спорту, визнаних  в  Україні; 
- проведення  просвітницької  роботи  з  питань  оздоровлення  населення  засобами  

фізичної  культури  та  спорту  з  метою  формування  у  населення  потреб  рухової  
активності; 

- сприяння  молодіжним  і  дитячим  громадським  організація, федераціям  з  видів  
спорту  та  іншим  громадським  організаціям  у  проведенні  ними  роботи  з  питань  молоді, 
фізичної  культури  і  спорту; 

- організація  і  проведення  фізкультурно -спортивних  заходів  серед  широких  
верств  населення, залучення  їх  до  занять  фізичною  культурою  та  спортом, 
забезпечення  пропаганди  здорового  способу  життя. 

- 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; 

- проведення  просвітницької  роботи  з  питань  оздоровлення  населення  засобами  
фізичної  культури  та  спорту  з  метою  формування  у  населення  потреб  рухової  
активності; 

- розроблення, апробація  та  впровадження  фізкультурно -оздоровчих  та  
загальнодоступних  спортивних  технологій, нових  форм  рекреаційної  та  реабілітаційної  
роботи; 

- упровадження  державних  соціальних  стандартів  і  нормативів, нових  форм, 
методів  та  інноваційних  технологій  у  здійсненні  фізкультурно -оздоровчої  діяльності; 

- подання  пропозицій  до  проектів  відповідних  бюджетів  з  питань, що  належать  
до  компетенції  УСТАНОВИ; 

- аналіз  існуючої  нормативно -правової  бази  у  сфері  фізичної  культури  та  
подання  пропозицій  стосовно  її  вдосконалення; 

- організація  та  участь  у  проведенні  моніторингів  щодо  рівня  фізичного  здоров 'я  
різних  груп  населення  та  залучення  громадян  до  занять  масовим  спортом; 

- здійснення  на  районному  рівні  інформаційно -пропагандистської  діяльності  з  
питань  фізичної  культури  і  спорту  та  здорового  способу  життя; 

- здійснення  в  установленому  порядку  видавничої  діяльності, заснування  газет, 
журналів, інших  засобів  масової  інформації; 

- забезпечення  місцевих  центрів  інформаційно -пропагандистськими  й  
методологічними  матеріалами; 

- організація, участь  та  проведення  тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, 
брифінгів, круглих  столів  з  питань, що  належать  до  його  компетенції; 

- організаційне  забезпечення  розвитку  та  зміцнення  матеріально -технічної  бази  
для  фізкультурно -оздоровчої  діяльності  за  місцем  проживання  та  відпочинку  
населення; 

- внесення  пропозицій  Міністерству  молоді  та  спорту  України, місцевим  
державним  адміністраціям  та  органам  місцевого  самоврядування  щодо  забезпечення  
районного  та  місцевих  центрів  спортивними  спорудами, фізкультурно -оздоровчим  та  
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спортивним  інвентарем  і  обладнанням  з  урахуванням  потреб  та  можливостей  регіону  
за  розрахунками, що  надані  відповідними  закладами; 

- вивчення, узагальнення, аналіз  і  впровадження  у  практику  вітчизняного  та  
іноземного  досвіду  з  розвитку  фізичної  культури, а  також  досвіду  роботи  кращих  
центрів; 

- здійснення  аналізу, координації, організаційно -методичного  та  інформаційно - 
аналітичного  забезпечення  діяльності  місцевих  центрів; 

- залучення  приватних  інвестицій  для  реалізації  завдань  з  розвитку  фізичної  
культури  і  спорту; 

- залучення  заінтересованих  організацій  до  виконання  завдань  з  розвитку  
фізичної  культури  і  спорту; 

здійснення  інших  функцій, необхідних  для  з  розвитку  фізичної  культури  і  
спорту. 

2.3. Установа  під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань : 
- взаемодіе  і  співпращое  з  центральними  та  місцевими  органами  виконавчої  

влади, органами  місцевого  самоврядування, суб'ектами  сфери  фізичної  культури  та  
спорту, а  також  структурними  підрозділами  з  питань  фізичної  культури  і  спорту  
обласних, міських, районних  державних  адміністрацій, підприемствами, установами, 
закладами, організаціями  усіх  форм  власності, об'еднаннями  громадян  та  громадянами; 

- готуе  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм  і  планів  дозвілля  молоді, 
розвитку  фізичної  культури  та  спорту, сприяння  їх  виконання; 

- розробляе  і  подае  на  розгляд  пропозиції  до  проектів  фінансування  та  
матеріально -технічного  забезпечення  виконання  програм  і  здійснення  заходів, 
спрямованих  на  розвиток  фізичної  культури  та  спорту; 

- залучае  громадські  організації  фізкультурно -оздоровчої  спрямованості, 
молодіжні, дитячі  та  інші  громадські  організації, благодійні  фонди  до  виконання  
соціальних  програм  і  здійснення  заходів, проведення  змагань; 

- збирае  аналітичні  матеріали  і  статистичну  звітність  з  питань  розвитку  фізичної  
культури  і  спорту; 

- сприяе  працевлаштуваншо  та  зайнятості  молоді, розвитку  молодіжної  
підприемницької  діяльності; 

- сприяе  діяльності  дитячих  молодіжних  і  молодіжних  клубів  та  об'еднань  за  
інтересами, у  тому  числі  за  місцем  проживання; 

- укладае  договори  про  матеріальну  відповідальність  за  взяті  під  звіт  матеріальні  
цінності  та  контротпое  їх  цільове  використання; 

- співпращое  із  засобами  масової  інформації; 
- веде  облік  проведених  фізкультурно -оздоровчих  заходів, готуе  статистичні  та  

інформаційно -аналітичні  матеріали  з  питань, що  належать  до  його  компетенції; 
- удосконатпое  в  межах  своїх  повноважень  систему  пошуку  і  відбору  

талановитих  та  обдарований  дітей  і  молоді, сприяння  підтримці  їх  розвитку; 
- організовуе  та  проводить  олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, 

фестивалі  творчості, конференції, форуми, і  фізкультурно -спортивні  заходи  спрямовані  
на  підвищення  культурно-освітнього  рівня  та  покращення  фізичного  виховання  дітей  і  
молоді; 

- сприяе  активізації  фізкультурно -оздоровчої  роботи  у  навчально-виховній, 
виробничій  та  соціально-побутовій  сфері, розвитку  самодіяльного  спорту, спорту  
інвалідів  і  ветеранів; 

- вживае  заходів  спрямованих  на  утвердження  здорового  способу  життя, протидії  
поширення  соціально-небезпечних  хвороб  у  молодіжному  середовищі; 
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- проводить  інформаційно -роз'ясшовальну, пропагандистську, консультаційної  
роботи, семінарів  та  тренінгів . 

- сприяння  збереженню  і  розширенню  мережі  фізкультурно -спортивних  
закладів; 

- здійсшое  заходи  із  залучення  коштів  підприемств, установ  та  організацій  для  
соціальної  підтримки  молоді, подальшого  розвитку  фізичної  культури  та  спорту; 

- здійснюе  підготовку  своїх  перспективних  та  поточних  планів  роботи  та  звітів  
щодо  їх  виконання; 

- за  досягнення  високих  результатів  у  роботі  в  установленому  порядку  порушуе  
клопотання  перед  Міністерством  молоді  та  спорту  України  про  нагородження  
державними  та  відомчими  нагородами  працівників  УСТАНОВИ  і  активістів  у  сфері  
фізичної  культури  і  спорту; 

- сприяе  впровадженшо  заходів, що  спрямовані  на  соціальний  захист  працівників  
УСТАНОВИ: 

2.4. УСТАНОВА  мае  право  здійснювати  інші  види  діяльності, не  заборонені  
чинним  законодавством  України. 

2.5. Види  діяльності, які  передбачають  отримання  ліцензії, дозволу, акредитації, 
можуть  здійсшоватися  УСТАНОВОЮ  виключно  після  отримання  відповідних  ліцензій  
і  дозволів, здійснення  акредитації  у  порядку, передбаченому  чинним  законодавством  
України. 

З. ЮРИДИЧИИЙ  СТАТУС  УСТАНОВИ  

3.1.УСТАНОВА  е  юридичною  особою  за  законодавством  України. Права  і  
обов'язки  юридичної  особи  УСТАНОВА  набувае  з  дня  її  державної  реестрації . 

3.2. УСТАНОВА  мае  печатку  і  штамп, бланки  встановленого  зразка, може  мати  
самостійний  баланс, реестраційні  рахунки  в  органах  Державного  казначейства . 

3.3. УСТАНОВА  не  мае  на  меті  отримання  прибутку  та  повністю  утримуеться  за  
рахунок  районного  бюджету. 

Доходи  (прибутки) УСТАНОВИ  використовуються  виктпочно  для  фінансування  
видатків  на  утримання  УСТАНОВИ, реалізація  мети  (цілей, завдань) та  напрямків  
діяльності, визначених  його  установчими  документами . 

3 .4.Майно  УСТАНОВИ  е  спільною  власністю  територіальних  громад  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  та  належить  УСТАНОВІ  на  праві  
оперативного  управління . 

3.5.Майно  УСТАНОВИ  та  матеріально -технічна  база  УСТАНОВИ  включае  
приміщення, будівлі, споруди, земельні  ділянки, транспортні  засоби, обладнання, 
інструменти, засоби  зв'язку, інше  майно, що  перебувае  у  його  користуванні . 

3.6. УСТАНОВА  здійснюе  господарську  діяльність . 
3.7. для  здійснення  господарської  діяльності  УСТАНОВА  залучае  і  

використовуе  матеріально -технічні, фінансові, трудові  та  інші  види  ресурсів, 
використання  яких  не  заборонене  законом. 

3.8. ЗАСНОВНИК  та  уповноважений  орган  управління  не  відповідають  за  
зобов 'язаннями  УСТАНОВИ, а  УСТАНОВА  не  несе  відповідальності  за  зобов 'язання  
ЗАСНОВНИКА  та  уповноваженого  органу  управління . 

3.9. УСТАНОВА  мае  право  укладати  договори/угоди, набувати  майнові  та  
пов'язані  з  ними  немайнові  права, нести  обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  у  
судах  України, міжнародних  та  третейських  судах. 
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4. ОСОБЛИВОСТІ  ДІЯЛЬИОСТІ  УСТАНОВИ  

4.1. УСТАНОВА  зобов 'язана  виконувати  статутні  завдання  в  межах  
законодавства  та  враховуючи  рішення  ЗАСНОВНИКА . 

4.2. УСТАНОВА  не  мае  права  безоплатно  передавати  належне  їй  (йому) майно  
іншим  юридичним  чи  фізичним  особам. Відчужувати, віддавати  в  заставу, позичку, 
найм  майнові  об'екти, що  належать  до  основних  фондів, здавати  в  оренду  цілісні  
майнові  комплекси  структурних  одиниць  і  підрозділів, передавати  з  балансу  на  баланс, 
списувати  майно  УСТАНОВА  мае  право  лише  в  порядку, визначеному  відповідними  
рішеннями  ЗАСНОВНИКА . 

4.3. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  може  співпрагцовати  з  іншими  установами  
(закладами) у  спосіб  і  в  межах, визначених  чинним  законодавством  України. 

4.4. УСТАНОВА  не  мае  у  своему  складі  інших  юридичних  осіб. 
4.5. Відносини  УСТАНОВИ  з  іншими  юридичними  особами  будуються  на  

договірних  засадах. 
4.6. УСТАНОВА  мае  право  вступати  до  об'еднань  установ  (закладів) в  Україні  за  

погодженням  з  ЗАСНОВНИКОМ . 
4.7. УСТАНОВА, відповідно  до  чинного  законодавства  України, може  мати  в  

Україні  філії, представництва  й  інші  підрозділи  з  додержанням  вимог, встановлених  
нормативно -правовими  актами  України  й  відповідних  держав. 

4.8. УСТАНОВА  веде  первинний  бухгалтерський  облік  результатів  своеї  роботи, 
складае  статистичну  інформацію, а  також  надае  відповідно  до  вимог  закону  фінансову  
звітність  і  статистичну  інформацію  щодо  своеї  діяльності, інші  дані, визначені  
законом. 

4.9. УСТАНОВА  забезпечуе  своечасну  сплату  податків  та  інших  відрахувань  
згідно  з  законодавством  України. 

4.10 УСТАНОВА  провадить  зовнішньоекономічну  діяльність  у  відповідності  до  
законодавства  України. 

4.11. УСТАНОВА  рееструеться  як  неприбуткова  організація  у  порядку, 
визначеному  законодавством  України. 

5. ПОРЯДОК  УПРАВЛІИИЯ  УСТАИОВОЮ  

5.1. Управління  УСТАНОВОЮ  здійсшоеться  відповідно  до  цього  Статуту  та  
діючого  законодавства  ЗАСНОВНИКОМ  та  керівником  УСТАНОВИ  - генеральним  
директором. 

5.2. ЗАСНОВНИК: 
5.2.1. Приймае  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  УСТАНОВИ. 
5.2.2. Заслуховуе  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.2.3. Погоджуе  створення  відокремлених  структурних  підрозділів  (філій) 

УСТАНОВИ  та  спільних  установ. 
5.2.4. Призначае  на  посаду  та  звільняе  з  посади  генерального  директора  

УСТАНОВИ. 
5.2.5. Укладае  з  призначеним  генеральним  директором  контракт, відповідно  до  

вимог  чинного  законодавства  України. 
5.2.6. Забезпечуе  створення  матеріально -технічних  умов, необхідних  для  

функціонування  УСТАНОВИ. 
5.2.7. Здійсшое  інші  заходи, передбачені  чинним  законодавством  України. 
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5.3. Відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  адміністрації : 
5.3.3. Е  головним  розпорядником  коштів, передбачених  на  фінансування  

УСТАНОВИ, а  відповідно  УСТАНОВА  - розпорядником  коштів  нижчог0 рівня. 
5.3.4. Затверджуе  та  змішое  штатний  розпис  та  кошторис  УСТАНОВИ, за  

погодженням  з  головою  Киево-Святошинської  районної  ради. 
5.3.5. Забезпечуе  створення  матеріально -технічних  умов, необхідних  для  

функціонування  УСТАНОВИ. 
5.3.6. Здійсшое  інші  заходи, передбачені  чинним  законодавством  України. 
5.4. Керівник  УСТАНОВИ: 
5.4. L Керівництво  та  управління  поточною  діяльністю  здійснюе  керівниК  

УСТАНОВИ  - генеральним  директором, який  підзвітний  ЗАСНОВНИКУ  та  
уповноваженому  органу  управління . 

5.4.2. В  межах  своеї  компетенції  самостійно  вирішуе  питання  діяльності  
УСТАНОВИ, плануе  та  організовуе  її  роботу. 

5.4.3. Мае  прав0 підпису  фінансов0-господарських, банківських  та  розпорядчих  
документів . 

5.4.4. Без  доручення  (довіреності) діе  від  імені  УСТАНОВИ, представляе  його  
інтереси  у  судах, підприемствах, організаціях, установах, органах  влади  і  місцевого  
самоврядування. 

5.4.5. Видае  довіреності, відкривае  в  казначейських  (банківських) установах  
рахунки. 

5.4.6. Самостійно  укладае  угоди, контракти, договори, у  тому  числі  трудові. 
5.4.7. Затверджуе  посадові  інструкції, положення, видае  накази, розпорядження, 

інші  Обов'язкові  акти  управління  з  усіх  питань  діяльності  УСТАНОВИ, контротпое  їх  
ВИКОНаННЯ . 

5.4.8. Вправі  вести  переговори  з  юридичними  та  фізичними  особами- 
підприемцями  усіх  форм  власності  особисто  або  доручати  іншим  працівникам  з  
приводу  виконання  чи  укладення  (змін  умов) угод, договорів  та  з  будь-яких  інших  
питань, що  стосуеться  УСТАНОВИ. 

5.4.9. Залучае  необхідних  фахівців  для  забезпечення  діяльності  УСТАНОВИ  
передбаченої  Статутом. 

5.4.10. Приймае  і  звільняе  працівників  відповідно  до  штатного  розкладу  та  
трудового  законодавства  України, вживае  заходи  заохочення  і  накладае  дисциплінарні  
стягнення  відповідно  до  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку . 

5.4.11. Обирае  форми  і  системи  оплати  праці, встановтпое  працівникам  розміри  
тарифних  ставок, відрядних  розцінок, посадових  окладів, премій, винагород, надбавок  і  
доплат  на  умовах  визначених  чинним  законодавством  України  та  колективним  
договором . 

5.4.12. Визначае  граничну  чисельність  працівників  УСТАНОВИ. 
5.4.13. Укладае  колективний  договір  з  уповноваженим  органом  трудового  

колективу. 
5.4.14. Подае  на  затвердження  ЗАСНОВНИКУ  проекти  змін  до  Статуту. 
5.4.15. розпоряджаеться  за  погодженням  із  ЗАСНОВНИКОМ  в  установленому  

порядку  майном  УСТАНОВИ  та  його  коштами, укладае  цивільно-правові  угоди, 
забезпечуе  ефективність  використання  фінансових  та  матеріальних  ресурсів  
УСТАНОВИ. 

5.4.16. Забезпечуе  охорону  праці, дотримання  законності  у  діяльності  
УСТАНОВИ. 
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5.3.17. Подае  ЗАСНОВНИКУ  річний  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.3.18. Вирішуе  інші  питання  діяльності  УСТАНОВИ  у  відповідності  із  

законодавством. 

б. ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  І  ЙОГО  ПОВИОВАЖЕИИЯ  

6. L Працівники  УСТАНОВИ  мають  право  брати  участь  в  управлінні  
УСТАНОВОЮ  через  загальні  збори  (конференції), ради  трудових  колективів, 
професійні  спілки, які  діють  у  трудовому  колективі, інші  органи, уповноважені  
трудовим  колективом  на  представництво , вносити  пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  
УСТАНОВИ, а  також  з  питань  соціально-культурного  й  побутового  обслуговування . 

6.2. Трудовий  колектив  УСТАНОВИ  складаеться  з  усіх  громадян, які  своею  
працею  беруть  участь  у  його  діяльності  на  основі  трудового  договору  (контракту, 
угоди) або  інших  форм, що  регутпоють  трудові  відносини  працівника  з  УСТАНОВОЮ . 

6.3. Виробничі, трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  з  
адміністраціею  УСТАНОВИ  регулюються  колективним  договором . 

6.4. Сторони  колективного  договору  звітують  на  загальних  зборах  колективу  не  
менш  ніж  один  раз  на  рік. 

6.5. Питання  щодо  поліпшення  умов  праці, життя  і  здоров 'я, гарантії  
обов'язкового  медичного  страхування  працівників  УСТАНОВИ  та  їх  сімей, а  також  
інші  питання  соціального  розвитку  вирішуються  трудовим  колективом  відповідно  до  
законодавства, цього  Статуту  та  колективного  договору. 

6.6. Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  УСТАНОВИ  е  кошти  
районного  бюджету  та  інших  джерел  не  заборонених  законодавством  України. 

6.7. Форми  і  системи  оплати  праці, норми  праці, розцінки, тарифні  ставки, схеми  
посадових  окладів, умови  запровадження  й  розміри  надбавок, доплат, премій, 
винагород  та  інших  заохочувальних, компенсаційних  і  гарантійних  виплат  
встановтпоються  в  колективному  договорі  з  дотриманням  норм  і  гарантій, 
передбачених  законодавством  України. 

6.8. Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  від  
встановленого  законодавством  мінімального  розміру  заробітної  плати. 

6.9. Оплата  праці  працівників  УСТАНОВИ  здійсшоеться  в  першочерговому  
порядку. Усі  інші  платежі  здійсшоються  УСТАНОВОЮ  після  виконання  зобов'язань  
щодо  оплати  праці. 

6.10. Працівники  УСТАНОВИ  провадять  свою  діяльність  відповідно  до  Статуту, 
колективного  договору  та  посадових  інструкцій  згідно  з  законодавством . 

7. ФІИАИСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬИІСТЬ  

7. LМатеріально -технічна  база  УСТАНОВИ  вктпочае  будівлі, споруди, 
приміщення, земтпо, комунікації, обладнання, транспортні  засоби, інші  матеріальні  
цінності, вартість  яких  відображена  у  балансі. 

7.2. Майно, закріплене  за  УСТАНОВОЮ, належить  йому  на  праві  оперативного  
управління  та  не  може  бути  вилученим, якщо  інше  не  передбачено  законодавством . 

7.3. Фінансово-господарська  діяльність  УСТАНОВИ  провадиться  відповідно  до  
бюджетного  законодавства  та  інших  нормативно -правових  актів. 

7.4. Джерелами  формування  коштів  та  майна  УСТАНОВИ  е: 
7.4.1. кошти  районного  бюджету; 
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7.4.2. кошти, які  надходять  безоплатно  або  у  вигляді  безповоротної  фінансової  
допомоги  чи  добровільних  пожертвувань ; 

7.4.3. кошти, які  надходять  як  компенсація  вартості  отриманих  послуг, 
пов'язаних  з  основною  статутною  діяльністю; 

7.4.4. дотації  або  субвенції, отримані  з  бюджету, державних  цільових  фондів, 
міжнародна  благодійність, у  тому  числі  гуманітарна  допомога, що  надаеться  
неприбутковим  організаціям .; 

7.4.5. інші  джерела, не  заборонені  законодавством  України. 
7.5. Забороняеться  розподіл  доходів  (прибутків) або  їх  частини  серед  

засновників  (учасників), членів  такої  організації, працівників  (крім  оплати  їхньої  праці, 
нарахування  единого  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших  
пов'язаних  з  ними  осіб. 

7.6. Матеріально -технічне  забезпечення  діяльності  УСТАНОВИ  здійснюеться  
відповідно  до  кошторису, затвердженого  у  встановленому  чинним  законодавством  
порядку. 

7.7. УСТАНОВА  самостійно  веде  бухгалтерський  облік, складае  індивідуальні  
кошториси, плани  асигнувань  тощо. 

7.8. Керівництво  УСТАНОВИ  несе  відповідальність  перед  ЗАСНОВНИКОМ, 
уповноваженим  органом  управління  та  перед  іншими  органами  за  достовірність  та  
своечасність  подання  фінансової, статистичної  та  іншої  звітності. 

8. ПРИПИИЕИИЯ  ДІЯЛЬИОСТІ  УСТАНОВИ  

8.1. Діяльність  УСТАНОВИ  припиняеться  в  результаті  його  реорганізації  
(злиття, приеднання, поділу, перетворення) або  ліквідації. Рішення  про  реорганізацію  
або  ліквідацію  УСТАНОВИ  приймаеться  ЗАСНОВНИКОМ . Припинення  діяльності  
УСТАНОВИ  здійснюеться  комісіею  з  припинення  (комісіею  з  реорганізації, 
ліквідаційною  комісіею), утвореною  в  установленому  законодавством  порядку. 

8.2. Під  час  реорганізації  УСТАНОВИ  його  права  та  обов'язки  переходять  до  
правонаступника, що  визначаеться  ЗАСНОВНИКОМ . 

8.3. УСТАНОВА  вважаеться  реорганізованою  (ліквідованою ) з  дня  внесення  до  
Единого  державного  реестру  юридичних  осіб, фізичних  осіб  - підприемців  та  
громадських  формувань  відповідного  запису  в  установленому  порядку. 

8.4. У  разі  ліквідації  УСТАНОВИ  її  активи, що  залишились  після  задоволення  
претензій  кредиторів, повинні  бути  передані  іншій  неприбутковій  установі, організації  
відповідного  виду  або  зараховані  до  районного  бюджету. 

9. ВИЕСЕИИЯ  ЗМІИ  ТА  ДОПОВИЕИЬ  ДО  СТАТУТУ  

9. 1.Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  вносяться  ЗАСНОВНИКОМ  в  
порядку, встановленому  для  його  затвердження . 

10. ЗАКЛЮЧИІ  ПОЛОЖЕИИЯ  

10.1. У  всьому, що  не  врегульовано  цим  Статутом, слід  керуватися  чинним  
законодавством  України. 
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