
                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                            № 25/26-22 

м.Бурштин 

 

Про створення комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» 

 

 З метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, видів спорту, що 

здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фізкультурно-

спортивні послуги, відповідно до ст..87 Цивільного Кодексу України, до ст..ст.57,58,78  

Господарського Кодексу України, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 
 

1. Створити комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». 

2. Визначити місцезнаходження комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради»: 

77111, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, місто Бурштин, вулиця 

Міцкевича, буд. 49. 

3. Створити статутний капітал шляхом виділення комунальному підприємству 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської 

міської ради» з бюджету Бурштинської міської територіальної громади коштів у розмірі 

1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для формування статутного капіталу. 

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» (додається). 

5. Доручити міському голові укласти контракт з директором комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради». 

6. Директору комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» здійснити необхідні заходи, 

пов’язані з державною реєстрацією новоствореної юридичної особи, відповідно до діючого 

законодавства та даного рішення. 

7. Уповноважити директора комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» на прийняття 

майна (активів) шляхом підписання акту приймання-передачі майна. 

8. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ у справах  сім’ї, 

молоді та спорту (Марія Козар). 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка та голову постійної депутатської комісії з питань з питань гуманітарної 

сфери Ігоря Харіва. 
 

 

          Міський голова                                 Василь АНДРІЄШИН 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Бурштинської міської ради 

від 28.01.2022  № 25/26-22 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
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1. Загальні положення 
 

1.1. Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб 

«Бурштин» Бурштинської міської ради» (далі – Підприємство) засноване на комунальній 

власності Бурштинської міської територіальної громади, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області в особі Бурштинської міської ради: 77111, Івано-Франківська область, 

Івано-Франківський район, місто Бурштин, вул. С. Стрільців, 4, код ЄДРПОУ 04357466 (далі 

– «Засновник»). Координацію діяльності Підприємства здійснює відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту Бурштинської міської ради. 

1.2. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання у сфері фізичної культури і 

спорту, надання послуг населенню фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. 

1.3. Виконавчий комітет Бурштинської міської ради є органом, який виконує функції органу 

управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Господарським 

кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – «Орган 

управління»). 

1.4. Все майно, передане Підприємству Засновником, перебуває в Підприємстві на праві 

оперативного управління.  

1.5. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. 

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 

досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини 

серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства 

(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

Не вважається розподілом доходів Підприємства використання Підприємством 

власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такого 

неприбуткового Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених Статутом.  

1.6. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та Законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Бурштинської міської ради, 

рішеннями виконавчого комітету Бурштинської міської ради, розпорядженнями міського 

голови і цим Статутом. 

1.7. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях 

здійснюється за згодою Засновника. 

1.8. Підприємство веде самостійно баланс, має розрахунковий, та інші рахунки в установах 

банків, печатку з власною назвою, штамп, бланки та інші необхідні реквізити. 

1.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому 

майна відповідно до законодавства України. 

1.10. Підприємство має право укладати угоди, договори, контракти, набувати майнові та 

особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.  

1.11. Підприємство створене у формі комунального підприємства. 

1.12. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне  підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». 

1.13. Скорочене найменування Підприємства:  КП КНП  «СК Бурштин». 

1.14. Місцезнаходження Підприємства: 77111, Івано-Франківська область, Івано-

Франківський район, місто Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49.  

 

2. Мета та предмет діяльності 
 

2.1. Основною метою Підприємства є: 

- організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; 

- створення умов для організації та проведення спортивно-масових, оздоровчих, інших 

соціально-масових заходів; 

- сприяння розвитку спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах Бурштинської міської 

територіальної громади шляхом надання послуг для проведення навчально-тренувального 

процесу та спортивних змагань;  



- забезпечення та реалізація інвестиційних проектів у сфері фізичної культури. 

 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 

- здійснення заходів щодо підвищення значення фізичної культури і спорту у всебічному та 

гармонійному розвитку суспільства й особистості, формування здорового способу життя та 

участь у реалізації місцевих, галузевих програм розвитку фізкультури і спорту в Україні; 

- організація і проведення спортивних та фізкультурних заходів для населення і 

спортсменів, зокрема і на безоплатній основі; 

- створення та організація роботи секцій і груп спортивного, фізкультурно-оздоровчого та 

лікувально-профілактичного спрямування для населення з використанням сучасних методик 

і технологій на платній основі; 

- організація дозвілля та відпочинку населення, зокрема й експлуатація тенісних кортів, 

ігрових майданчиків, саун, спортивно-оздоровчих, масажних кабінетів; 

- надання послуг побутового, соціально-культурного характеру на території спортивного 

клубу та оренди приміщень; 

- сприяння проведенню оздоровчих спартакіад, змагань, конкурсів, показових виступів, 

спортивних фестивалів та свят, навчально-тренувальних зборів по підготовці спортсменів та 

команд для участі в змаганнях різних рівнів; 

- сприяння підвищенню спортивної майстерності дітей, молоді та інших категорій 

населення, їх оздоровленню; 

- створення необхідних умов для забезпечення фізичного виховання дітей, молоді та інших 

категорій населення; 

- здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань, що стосуються діяльності 

Підприємства; 

- сприяння закладам освіти у максимальному залученні їх учнів і вихованців до регулярних 

занять спортом і проведення всіх форм позашкільних заходів з фізичної культури і спорту; 

- організація змагань, турнірів, матчів та інших спортивних заходів; 

- надання послуг спортивно-оздоровчого характеру населенню, а також іншим 

підприємствам та організаціям; 

- забезпечення діяльності спортивних об’єктів; 

- прокат спортивного інвентарю; 

- оренда спортивних споруд. 

 

3. Майно Підприємства 
 

3.1. Майно Підприємства складають його основні фонди та обігові кошти, а також кошти та 

інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі і які 

належать йому на праві оперативного управління.  

3.2. Майно Підприємства є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради. 

3.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 

- майно, передане йому Засновником; 

- кошти місцевого та державного бюджетів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян; 

- доходи, одержані від власної фінансово-господарської діяльності; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

3.4. Оренда приміщення, спортивних споруд, транспортних засобів проводиться з дозволу 

Засновника. 

3.5. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Засновника, за 

ініціативою та з погодженням відповідно до порядку, встановленого чинним 

законодавством. 

3.6. Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником та становить 1000 грн. (одна 

тисяча гривень 00 копійок). 

3.7. Зміни (зменшення, збільшення) розміру статутного капіталу відбуваються за рішенням 

Засновника та відображаються в бухгалтерському обліку Підприємства. Статутний капітал 

Підприємства може поповнюватися внесками Засновника.   



 

 

 

3.8. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, 

встановлюється за рішенням Засновника. 

 

4. Права та обов’язки Підприємства 
 

4.1. Права Підприємства: 

4.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку; 

4.1.2. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених 

Підприємством Положень про них.  Функції, права та обов’язки структурних підрозділів 

Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником за 

погодженням з Органом управління; 

4.1.3. Отримувати благодійну, фінансову та технічну допомогу на виконання фізкультурно-

оздоровчих програм і заходів. 

4.2.Обов’язки  Підприємства: 

4.2.1. Забезпечує своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом усіх рівнів; 

4.2.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів; 

4.2.3. Купує необхідні матеріальні ресурси у фізичних та юридичних осіб незалежно від 

форм власності, відповідно до законодавства про державні закупівлі; 

4.2.4. Створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства 

про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; 

4.2.5. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників, з метою 

підвищення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в 

загальних підсумках роботи Підприємства. 

4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну 

звітність згідно із законодавством. 

 

5. Управління Підприємством 
 

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання 

прав Засновника в особі Бурштинської міської ради щодо господарського використання 

свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство за 

погодженням з Органом управління визначає структуру підприємства, встановлює 

чисельність штату, формує облікову політику. 

5.2. Керівник Підприємства (Директор) призначається на посаду розпорядженням міського 

голови, шляхом укладення письмового трудового договору (контракту). Керівник 

Підприємства звільняється з посади за розпорядженням міського голови. 

5.3. Керівник може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим 

договором (контрактом) відповідно до норм чинного законодавства України. 

5.4. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших 

організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні 

з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. 

Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства в порядку, 

визначеному цим Статутом. 

5.5. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею 

приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які 

регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. 

5.6. Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т. ч. вирішення соціально-

економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, 

трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. 

5.7. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу 

Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні 

договори. 

5.8. До виняткової компетенції Засновника в особі Бурштинської міської ради належить: 



 

 

 

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, 

які є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади; 

- прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного фонду Підприємства; 

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної 

комісії та ліквідаційного балансу; 

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або 

розподільчого балансу; 

- погодження структури управління, чисельності штату, облікової політики; 

- розгляд та затвердження фінансового плану Підприємства, а також розгляд та 

затвердження звіту про виконання фінансового плану. 

5.9. До компетенції Органу управління в особі виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради належить: 

- здійснення контролю за фінансово-економічною діяльністю, за належним використанням 

та збереженням майна, закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління 

(господарського відання), у випадках, встановлених цим Статутом; 

- погодження положень про відокремлені підрозділи Підприємства, що не є юридичними 

особами; 

- у випадках, передбачених законодавством, встановлення цін та тарифів на асортимент 

послуг Підприємства, введення систем знижок, пільгових тарифів тощо; 

- розгляд фінансових результатів діяльності Підприємства та прийняття рішень. 

5.10.   Відповідно до своєї компетенції керівник Підприємства: 

- відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, 

несе повну відповідальність за його діяльність; 

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його 

структуру за погодженням з Органом управління; 

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення; 

- без довіреності від імені Підприємства укладає угоди, видає доручення, відкриває в 

установах банків поточні та інші рахунки Підприємства, представляє його інтереси в усіх 

підприємствах, установах і організаціях, судах, господарських та адміністративних, 

третейських судах; 

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства; 

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та 

розміри оплати їх праці; 

- подає на розгляд Органу управління фінансовий план Підприємства, звіт про виконання 

фінансового плану Підприємства, інформацію про фінансові результати діяльності 

Підприємства, у випадках, передбачених цим Статутом; 

- розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до чинного законодавства; 

- здійснює інші функції і повноваження, що надані Керівнику відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. 

5.11. Керівник Підприємства підзвітний та підпорядкований Бурштинській міській раді.   

5.12. Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до діяльності Підприємства, 

розробляються та приймаються керівником за участю трудового колективу або 

уповноваженого ним органу. 

 

6. Фінансово-господарська, економічна та соціальна діяльність Підприємства 
 

6.1. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед членів 

(учасників) підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.  

6.2 Доходи підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання такого неприбуткового підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

6.3. Управління майном і коштами підприємства в межах затвердженого бюджету та 

кошторису витрат здійснює засновник. 



6.4.  Форми і системи оплати праці вирішуються на загальних зборах колективу, умови 

оплати праці встановлюються згідно чинного законодавства та колективного договору. 

 

 

6.5. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

6.6. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток від власної 

фінансово-господарської діяльності, кошти, одержані від місцевого бюджету, безкоштовні 

або благодійні внески підприємств, громадян, організацій та інші надходження, не 

заборонені чинним законодавством. 

6.7. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами господарської діяльності в усіх сферах 

здійснюються на підставі укладених договорів. 

6.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, 

гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей 

вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не 

передбачено законодавством. 

6.9. Аудит фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з законодавством 

України. 

 

7. Припинення Підприємства 
 

7.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Засновника та в інших випадках, 

встановлених законодавством.  

7.2. У разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) усі активи підприємства передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

7.7. Підприємство ліквідується за рішенням Засновника у випадках: 

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або із закінченням терміну, на який воно 

створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства); 

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності; 

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом; 

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через 

допущені при її створенні порушення, які не можна усунути; 

- в інших випадках, встановлених законом. 

7.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України 

та колективного договору. 

7.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється 

Засновником або ліквідатором за рішенням суду. 

7.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з 

чинним законодавством України. 

7.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами 

трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням 

Засновника. 

  

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту 
 

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Засновника за 

поданням Підприємства, Органу управління та Бурштинської міської ради. 

8.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення 

відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.  
 

 

 


