
Відділ  молоді  та  спорту виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(________ сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 

                               від_______.2020  № ____         ПРОЕКТ 
м. Бердичів 

 

 

Про передачу на баланс та 

перейменування комунальної установи 

«Міський плавальний басейн» 
 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на 

виконання міської Програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бердичівської міської ради від 

24.12.2019 № 1038, з метою покращення фізкультурно-спортивної роботи в 

місті, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Управлінню освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради передати приміщення будівлі Палацу спорту (літера А), а саме: 

приміщення підвалу І,ІІ,ІІІ,ІV; І поверху: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; ІІ 

поверху: 29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44 VІ; ІІІ поверху 

49,50,51,загальною площею 1978 (одна тисяча дев’ятсот сімдесят вісім) 

кв.м., що розташовані за адресою: Житомирська область, м. Бердичів,  

вул. Європейська, 81, в оперативне управління  комунальній установі 

«Міський плавальний басейн». 

 

2. Перейменувати комунальну установу «Міський плавальний басейн» на 

комунальна установа «Фізкультурно - оздоровчий комплекс - міський 

плавальний басейн». 

 

3. Затвердити Статут комунальної установи «Фізкультурно - оздоровчий 

комплекс - міський плавальний басейн» в новій редакції. 

 

 



4. Уповноважити Коденського О.М., директора комунальної установи 

«Міський плавальний басейн» на подачу документів для проведення 

державної реєстрації змін до установчих документів. 

5. Затвердити граничну чисельність працівників комунальної установи 

«Фізкультурно - оздоровчий комплекс – міський плавальний басейн» у 

кількості _____ штатних одиниць. 

6. Контроль за виконанням рішення Бердичівської міської ради покласти на 

комісію  охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, 

спорту, туризму, молодіжної політики. 

 

Міський  голова                                                                В.К.Мазур 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                           рішенням Бердичівської     

                                                    міської ради                                                                         

                                                                          від _______ 2020  №____ 

                                                       
 

 

 

 

С Т А Т У Т 

комунальної  установи 

„Фізкультурно-оздоровчий комплекс – 

міський плавальний басейн” 

 

(нова редакція) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Бердичів-2020 

 



1.  ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 .     Комунальна установа „Фізкультурно-оздоровчий комплекс - міський 

плавальний басейн» (далі  Установа) - це комплексна комунальна установа 

фізкультурно - спортивного профілю, основною діяльністю якого є 

фізкультурно – спортивна та оздоровча робота серед дітей, молоді та 

дорослого населення. 

1.2 .  Установа заснована на власності територіальної громади міста 

Бердичева. Власником Установи є Бердичівська міська рада ( надалі -  

Власник ). Органом до сфери управління якого входить Установа – є 

виконавчий  комітет Бердичівської міської ради (надалі Представник 

Власника ). 

1.3 .      Повне найменування Установи – комунальна установа «Фізкультурно 

- оздоровчий комплекс  - міський плавальний басейн». 

1.4 .     Скорочене найменування Установи – КУ ФОК-МПБ. 

1.5 .  КУ «Фізкультурно-спортивний комплекс - міський плавальний басейн» 

включає в себе: 

- приміщення міського плавального басейну, що знаходиться за адресою: 

місто Бердичів, пров. Ветеринарний, 9; 

- приміщення будівлі Палацу спорту (літера А), а саме: приміщення 

підвалу І,ІІ,ІІІ,ІV; І поверху: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; ІІ 

поверху: 29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44 VІ; ІІІ поверху 

49,50,51,загальною площею 1978 (одна тисяча дев’ятсот сімдесят вісім) 

кв.м., що розташовані за адресою: Житомирська область, м. Бердичів,  

вул. Європейська, 81. 

1.6 . Установа у своїй діяльності керується Конституцією України,        

законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями, 

декретами  Кабінету Міністрів України, рішеннями Бердичівської міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами головного розпорядника коштів, іншими нормативними актами 

та цим Статутом. 

1.7.  Установа є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має 

відокремлене майно, цивільні права та обов’язки, самостійний баланс та 

рахунки в установах банків, відповідних органах Державного 

казначейства. Має печатку та штамп зі своїм найменуванням і  

найменуванням вищого органу, бланки встановленого зразка та інші 

необхідні реквізити. 

1.8.   Установа має право в установленому порядку укладати угоди, договори, 

здійснювати та реалізовувати інвестиційні проекти, набувати майнові та 

особисті немайнові права, бути позивачем, третьою особою та 

відповідачем  у суді. 

1.9.    Координацію господарської діяльності установи здійснює структурний 

підрозділ Представника Власника, що відповідає за реалізацію державної 



політики з питань фізичної культури і спорту у місті Бердичеві (далі – 

Орган управління). Орган управління, як головний розпорядник 

бюджетних коштів, затверджує кошториси, здійснює фінансування 

програм і заходів Установи, яка за обсягом прав є розпорядником 

бюджетних коштів нижчого рівня, а також здійснює внутрішній контроль 

за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів. Отримує 

звіти про використання бюджетних коштів від Установи та аналізує 

ефективність їх використання.  

1.10     Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 

належного їй майна згідно з чинним законодавством України. Установа 

не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Представника 

Власника, а Власник та Представник Власника не несуть відповідальності 

за зобов’язаннями Установи. 

   1.11.   Юридична адреса Установи: 13300, м.Бердичів, пров.Ветеринарний, 9. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Основною метою є створення умов для організації та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та інших спортивно-масових заходів щодо 

реалізації державних і міських програм, зокрема і на безоплатній основі; 

2.2. Основними завданням є: 

2.2.1.  Сприяння розвитку спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах 

міста шляхом надання послуг для проведення навчально-тренувального 

процесу та спортивних змагань, зокрема і на безоплатній основі. 

2.2.2. Залучення всіх категорій громадян міста до постійних занять 

фізичною культурою і спортом, здійснення заходів по організації їх 

активного  відпочинку. 

2.2.3. Створення для осіб, які займаються  фізичною культурою і спортом, 

та глядачів  необхідних умов під час занять  та  проведення спортивно-

масових  змагань і видовищних  заходів. 

2.2.4. Обслуговування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на 

підвищення майстерності спортсменів та аматорів. 

2.2.5. Утримання, експлуатація та ремонт  спортивних споруд КУ ФОК-

МПБ, благоустрій території навколо цих споруд. 

2.2.6. Прокат спортивних товарів. 

2.2.7. Своєчасне придбання спортивного обладнання та інвентарю. 

2.2.8. Проведення у встановленому порядку перевірки технічного стану та 

надійності спортивної споруди, забезпечення її безпечності для глядачів 

та учасників при проведенні змагань і масових заходів. 

2.2.9. Надання послуг, пов’язаних зі спортом та послуг  соціально-культурного 

характеру на території Установи та оренди приміщень. 

2.2.10. Інші види діяльності на умовах, передбачених законодавством.  

 

3. ПРАВА  УСТАНОВИ 



 

3.1. Проводити  фізкультурно-оздоровчі заняття та надавати фізкультурно-

спортивні послуги. 

3.2. Організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи. 

3.3. Залучати для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

працівників, фахівців, ветеранів  галузі фізичної культури і спорту, 

волонтерів.  

3.4. Надавати консультації з питань фізичної культури і спорту. 

3.5. Здійснювати контроль за ефективністю та рівнем використання спортивної 

споруди орендуючими установами та колективами фізкультури. 

3.6. Укладати в установленому порядку договори про співробітництво, надання 

послуг тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями 

усіх форм власності. 

 3.7. Встановлювати в установленому порядку ціни, тарифи на послуги       

спортивної споруди. 

3.8. Створювати пункти прокату спортивного інвентарю. 

3.9. Здавати в оренду приміщення Установи. 

3.10. Надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно - оздоровчої 

діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, 

організаціями усіх форм власності. 

3.11. Володіти, користуватись і розпоряджатись майном Установи відповідно 

до законодавства. 

3.12. Відмовляти у наданні послуг особам, що перебувають у стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

3.13. Взаємодіяти з підприємствами, установами, громадськими та іншими 

організаціями в інтересах організації спортивної та виробничої діяльності 

Установи.   

3.14. Інші права, необхідні для виконання завдань та функцій Установи, що не 

суперечать законодавству. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО  УСТАНОВИ 
 

4.1.   Керівництво  Установою здійснює директор. 

4.2.   Призначення або звільнення директора з посади  здійснюється  

       міським головою міста Бердичева.  

4.3. Директор Установи діє на підставі контракту, укладеного з  

       міським головою міста  Бердичева.  

4.4. Директор Установи самостійно вирішує питання діяльності установи 

за    винятком віднесених до компетенції  Власника. 

4.5. Директор Установи : 

4.5.1. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за 

дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Статуту, 

рішень Бердичівської міської ради, її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови та наказів головного розпорядника 

коштів. 



4.5.2. Діє без довіреності від імені Установи, представляє її у всіх 

підприємствах, установах, організаціях. 

4.5.3. Розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного 

законодавства України, рішень та наказів Власника, представника 

Власника і  цього Статуту.   

4.5.4. Приймає рішення щодо здійснення господарських операцій в межах 

відповідного  фінансування. 

4.5.5. Укладає договори, видає довіреності та накази в межах своїх 

повноважень. 

4.5.6. Несе персональну, особисту відповідальність за результати своєї 

діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних коштів. 

4.5.7. Несе відповідальність за складання та виконання кошторисів   

доходів та видатків. 

4.5.8. Розробляє штатний розпис Установи  та подає його на затвердження 

головному розпоряднику коштів. 

4.5.9. Приймає та звільняє працівників установи відповідно до чинного 

законодавства України про працю. 

4.5.10. Встановлює правила внутрішнього трудового  розпорядку за  

           узгодженням з трудовим колективом. 

4.5.11. Має право першого підпису на фінансових документах. 

4.5.12. Затверджує посадові обов’язки працівників Установи. 

4.6. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових 

відносин, стосовно діяльності Установи, покладається на її органи 

управління, створені за рішенням трудового колективу 

відображається в колективному договорі.  Колективним договором 

також регулюється питання охорони праці, виробничі та трудові 

відносини колективу з адміністрацією Установи. 

4.7. До виключної компетенції Власника Установи належить : 

4.7.1. Створення, ліквідація, реорганізація та перепрофілювання Установи. 

4.7.2. Затвердження Статуту Установи та внесення змін до нього. 

4.7.3. Затвердження граничної чисельності працівників установи. 

4.7.4. Інші повноваження, передбачені чинним законодавством України. 

 

5.  ПЛАНУВАННЯ   РОБОТИ 
 

5.1.  Робота Установи  здійснюється у відповідності з планами, 

затвердженими головним розпорядником коштів. 

5.2. План роботи складається на рік. До річного плану роботи 

розробляються: 

  

5.2.1. Календарний план спортивно-масових, оздоровчих та інших заходів 

з урахуванням використання спортивних споруд Установи в 

суботні, недільні та святкові дні; 



5.2.2. Розклад навчально-тренувальних занять , груп оздоровчого 

напрямку, спортивних секцій колективів фізкультури та дитячо-

юнацьких спортивних шкіл; 

5.2.3. План завантаження спортивних споруд Установи, розроблений у 

відповідності з планово-розрахунковими показниками кількісного 

складу осіб, які займаються  та добового режиму експлуатації 

спортивних споруд Установи. 

5.2.4. На час підготовки та проведення великих комплексних спортивно-

масових, оздоровчих та інших заходів розробляється окремий план 

діяльності всіх служб і підрозділів Установи. 

 

6. МАЙНО  УСТАНОВИ  ТА  ЇЇ  ФІНАНСУВАННЯ 

 

6.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Бердичева 

та надане  Установі в оперативне управління. 

6.2. Установа має право володіння, користування та розпорядження 

майном, придбаним за рахунок діяльності та додаткових джерел 

фінансування в межах, визначених чинним законодавством України та 

цим Статутом. 

6.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, 

а також інших матеріальних і нематеріальних  активів, цінностей, 

вартість яких відображається у самостійному балансі Установи. 

6.4. Джерелом формування майна Установи є : 

6.4.1.  Майно Власника. 

6.4.2.  Кошти місцевого бюджету та капітальні вкладення. 

6.4.3.  Власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним  

         законодавством України. 

6.4.4.  Інші джерела , не заборонені чинним законодавством України. 

6.4.5.  Благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій,  

         фондів та громадян. 

6.4.6.  Інше майно, придбане на підставах, не заборонених чинним  

         законодавством України. 

6.4.7. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється 

чинним законодавством України. Основні фонди Установи не можуть  

бути предметом застави, а також не можуть бути відчужені у будь-

який спосіб без згоди Власника. 

6.4.8. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав  

         громадянами, юридичними особами та державними органами,  

         відшкодовуються Установі у порядку,  встановленому чинним  

         законодавством України. 

 

7. ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  І  ЗВІТНІСТЬ  УСТАНОВИ 
 

7.1. Установа  самостійно  здійснює свою діяльність спрямовану на   

        досягнення економічних, соціальних та інших результатів . Несе  



        відповідальність за  наслідки цієї діяльності перед  Власником,  за  

        виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом, за  

        укладеними договорами перед бюджетом відповідно до чинного  

        законодавства України. 

7.2.  Установа має право надавати платні послуги за переліком та у порядку,  

визначених чинним законодавством  України. 

7.3. Платні послуги надаються Установою відповідно до звернень 

юридичних та фізичних осіб, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, - відповідно до договору, укладеного у письмовій 

формі. 

7.4. Розмір плати за платні послуги визначається на підставі обґрунтованих 

витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням відповідної платної 

послуги та встановлюється в порядку і в межах, визначених цим 

Статутом та чинним законодавством України. 

7.5. Доходи Установи зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в 

органах Державної казначейської служби та використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання Установи, 

реалізацію мети, завдань та напрямків її діяльності, що визначені цим 

Статутом та актами законодавства. 

7.6.  Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету  

        міста, власні надходження від надання платних послуг, дозволених  

        чинним законодавством України, інші надходження.  

7.7.  Установа витрачає кошти,  суворо дотримуючись фінансово-бюджетної  

        дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних  

        цінностей і коштів.  

7.8.  Установа здійснює бухгалтерський оперативний та фінансовий облік  

       результатів своєї діяльності, веде статистичну, податкову та фінансову  

       звітність.  

7.9.  Власник може надавати Установі відповідно до законодавства пільги з 

оплати за користування комунальними послугами. 

7.10.  Відносини Установи  з іншими підприємствами, установами,  

        організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності  

        здійснюються відповідно до чинного законодавства України. 

7.11.  Взаємовідносини Установи з органами місцевого самоврядування та їх  

        виконавчими органами здійснюються в межах та в порядку, визначених  

        чинним законодавством України та цим Статутом. 

7.12.  Установа не має права на розподіл отриманих доходів  або їх частини 

серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, 

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

членів органів управління  та інших пов’язаних  з ними осіб.  

7.13. Доходи установи використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання установи, реалізацію мети, завдань та напрямів 

діяльності, визначених установчими документами. 

 

 



8. КОНТРОЛЬ  ТА  РЕВІЗІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  УСТАНОВИ 

 

8.1. Контроль, перевірка та ревізія  фінансово-господарської діяльності  

Установи здійснюється відповідними державними органами згідно з 

чинним законодавством України та органами уповноваженими 

Власником або представником Власника. 

8.2. Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормативну роботу 

Установи. Результати цих перевірок повинні надаватися Установі та 

Власнику або представнику Власника. 

 

9.   ЗМІНИ  ТА  ДОПОВНЕННЯ  ДО  СТАТУТУ  УСТАНОВИ 

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Власником і  

     підлягають державній реєстрації в установленому законодавством  

     України порядку. 

 

10. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  УСТАНОВИ 

 

10.1. Реорганізація ( злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення ) 

Установи здійснюється за рішенням Власника. 

10.2. При реорганізації Установи працівникам,  які звільняються, гарантується 

дотримання їхніх прав та соціальних інтересів відповідно до чинного 

законодавства України. 

10.3. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення 

ліквідаційних заходів , передаються Власнику. 

10.4. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням власника, господарським 

судом відповідно до чинного законодавства України. 

10.5. Установа припиняє діяльність з дати внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.   

10.6.  Установа передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі 

припинення юридичної особи (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення). 

 

Міський  голова                                                                В.К.Мазур 

 

 

 

 


