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КРАМАТОРСЬКАМІСЬКАРАДА
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від №
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«Хокейний клуб
«КРАМАТОРСЬК»» та
затвердженняйогостатуту

З метою належної діяльностіоздоровчо-фізкультурної та спортивної
інфраструктури міста,враховуючи ст.57,78 Господарського кодексуУкраїни,
керуючисьст.26ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,

міськарада
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ради«Хокейнийклуб«КРАМАТОРСЬК»»тазатвердитийогостатут(додається).

2.Управлінню згуманітарнихпитань міськоїради (Гореславець)вжити
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3.Фінансовомууправліннюміськоїради(Саєнко)здійснитивустановленому
порядку організаційно-правовізаходи щодо функціонування та фінансування
новоствореногопідприємстванавиконанняцьогорішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міськогоголовиЛюлькуЮ.А.

Міськийголова А.В.Панков
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СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГОНЕКОМЕРЦІЙНЕПІДПРИЄМСТВО

КРАМАТОРСЬКОЇМІСЬКОЇРАДИ
«ХОКЕЙНИЙКЛУБ«КРАМАТОРСЬК»»

I.ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1.КомунальненекомерційнепідприємствоКраматорськоїміськоїради
«Хокейний клуб «Краматорськ»» (далі «Підприємство) є власністю
територіальноїгромадим.Краматорська,від іменітавінтересахякоїправа
суб’єкта комунальної власності здійснює Краматорська міська рада.
Підприємствостворенезарішенням Краматорськоїміськоїрадивідповіднодо
ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні».

1.2.Підприємство у своїй діяльностікерується Конституцією України,
УказамиПрезидентаУкраїни,ПостановамиВерховноїРадиУкраїни,таіншими
Законами та нормативними актами Кабінету Міністрів України,Бюджетним
кодексом України,наказами міністерства фінансів України,Господарським
кодексом України розпорядженнями Донецькоїобласноївійськово-цивільної
адміністрації,розпорядженнями міського голови,рішеннями міськоїради та
йоговиконавчогокомітету,атакожданимСтатутом.

1.3.Підприємствоєюридичною особою зазаконодавствомУкраїни.Має
самостійний баланс,рахунки в управлінніДержавноїказначейськоїслужби
України,печатку,штамп,бланкзісвоїмнайменуванням,іншіреквізити. Має
правопридбаватимайновітаособистінемайновіправа,укладатиугоди.

1.4.Підприємство набуває прав юридичноїособи з дня державної
реєстрації.

1.5.Підприємстводлядосягненнясвоєїстатутноїдіяльностімаєправовід
свогоіменіукладатиугоди,придбаватимайновітанемайновіправа,утомучислі
праваінтелектуальноївласності,нестизобов’язання,бутистороною усудахвсіх
інстанцій.

1.6.Підприємствоневідповідаєпозобов’язанням власника,рівноякі
засновникневідповідаєпозобов’язаннямЗакладу.

1.7.Підприємство несе відповідальність по своїм зобов’язанням усім
своїммайном.

1.8.Підприємствоупорядку,встановленомузаконодавством Українита
згідноцілейтапредметудіяльності,визначенимицимСтатутом,маєправо:

-прийматинароботуфахівцівтаобслуговуючийперсонал;
- здійснювати з організаціями, установами, підприємствами та

громадянамилистування,телефонну,таіншівидизв’язку.
1.9. Підприємство здійснює самостійну систематичну господарську

діяльність,спрямовану на досягнення економічних,соціальних та інших
результатівбезметиодержанняприбутку.

1.10.Юридична адреса Підприємства:84313,Донецька область місто
Краматорськ,бульварМашинобудівників,37.

1.11.НайменуванняПідприємства:
1.11.1повне:
- українською мовою – Комунальне некомерційне підприємство

Краматорськоїміськоїради«Хокейнийклуб«Краматорськ»»;
-російською мовою – Коммунальное некоммерческое предприятие



Краматорскогогородскогосовета«Хоккейныйклуб«Краматорск»»;
-англійськоюмовою–«Hockeyclub«Kramatorsk»»
1.11.2.скорочене:
-українськоюмовою–КНП«ХК«Краматорськ»»;
-російськоюмовою–КНП«ХК«Краматорск»;
-англійськоюмовою–«HC«Kramatorsk».

II.ЗАВДАННЯТАФУНКЦІЇПІДПРИЄМСТВА

2.1.ОсновниминапрямкамивдіяльностіКомунальногонекомерційного
підприємства Краматорськоїміськоїради «Хокейний клуб «Краматорськ»»
популяризація хокею на любительській та професіональній основі,участь в
аматорських та професійних хокейних лігах, участь в аматорських та
професійних хокейних чемпіонатах ітурнірах України та світу,організація
дозвіллячленівкоманд,пропагандаздоровогоспособужиття,залученнямолоді
до регулярного заняття спортом,підготовка резервів для міськоїкоманди
майстрівтазбірнихкомандУкраїнизхокею,організаціядитячиххокейнихклубів,
аматорськиххокейнихліг.

2.2.Головними завданнями Комунального некомерційного підприємства
Краматорськоїміськоїради«Хокейнийклуб«Краматорськ»»є:
-залученняширокихверствнаселеннядорегулярнихзанятьхокеєм,надання
фізкультурно-спортивнихпослуг,наданняпослугзорганізаціїтренувань (втому
числіплатних)
-забезпеченняконтролю занавчально-тренувальним процесом вспортивних
секціях,групах,командах,створеннянеобхіднихумовдляростумайстерності
спортсменів;
-формуваннякомандзхокею тазабезпеченняїхучастівспортивнихзмаганнях
усіхрівней(утомучислізакордонних);
-організаціяпрофесійнихтааматорськиххокейнихклубів(утомучислідитячих
тапідліткових);
-залучення до участіукомандах професійних хокейних гравців,укладання
контрактівзпрофесійнимиспортсменами,аматорамитатренерами.
-укладання угод щодо трансферу гравців (у тому числііз закордонними
юридичнимиособами);
-забезпеченнячленівкомандтатренерськогоскладуумовамидляпроживання
та тренування,надання фінансовоїпідтримки для забезпечення дотримання
членамикомандвідповідногоспортивногорежиму;
-забезпечення членів команди та тренерського складу транспортом для
прийняттяучастіувиїзнихзмаганнях;
- удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спортсменів,
тренерів,забезпеченнявиступукоманд(професійних,дитячих,аматорських)у
Чемпіонатахміста,області,України,вміжнароднихзмаганнях,тощо.
-сприяєурозвиткуіпопуляризаціїхокею;
-організуєіпроводитьконференція,змагання,турніри,заохочуєдоучастівних
фахівцівтазацікавленихуцьомуосібіорганізацій;
-береучастьувсеукраїнськомутаміжнародномуспортивномурусі;
-надаєчленамхокейнихкомандвсебічнудопомогуурозширеннііпоглибленні
спеціальнихзнаньтанавиків,упідвищенніідейно-теоретичногоіспортивного
рівня;
-сприяє підвищенню кваліфікаціїта духовноїкультури членів команд та
тренерськогоскладу;
- взаємодіє з установами та підприємствами, іншими громадськими
організаціямиупроведеннізаходіввідповіднодометиізавданьЗакладу;



-здійснюєобміндосвідом,сприяєнавчанню членівкоманд татренерського
складуузакладахУкраїнитаіншихкраїнах;
-здійснюєфінансовудопомогуучням,якінеєчленамихокейнихкоманд та
фінансовудопомогуіншимюридичнимособамі/абофізичнимособамврамках
реалізаціїстратегіїрозвиткуспортув м.Краматорськ,рішеньКраматорської
міськоїради,розпорядженьміськогоголови;
-здійснюєпідготовкурезервівдляміськоїкомандимайстрів.
-просвітницькароботазпитаньоздоровленнянаселеннязасобамифізичної
культуриіспорту;
-організаціятапроведеннязмагань,конкурсів,показовихвиступів,фестивалів,
спортивних свят,турнірів,спартакіад,універсіад,навчально-тренувальних та
оздоровчихзборів,іншихспортивно-масовихзаходів;
-обладнаннятаутриманняфізкультурно-оздоровчихтаспортивнихспоруд
-наданняпослугзутриманняспортивнихзакладів;
-проведенняремонтуспортивнихоб’єктівтаспоруд;
-підготовкатехнічноїдокументаціїдляпроведенняремонтуспортивнихоб’єктів
таспоруд;
-придбання спортивного інвентарю,забезпечення інвентарем спортивних
об’єктівтазакладів,яківідносятьсядоміськоїспортивноїінфраструктури;
-забезпеченняроботимедичногоперсоналу,пунктівхарчування,прокату,кіосків
тощо;
-своєчаснепридбанняспортивногообладнаннятаінвентарю,упорядкування
території, забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів
спортивнихоб’єктів;
-агітаційно-пропагандистськароботапофізичнійкультурітаспорту;
-організація та проведення фізкультурно-оздоровчоїдіяльностіта надання
фізкультурно-спортивнихпослугвчастиніфізкультурно-оздоровчоїдіяльності,
яквмасовій,такйвіндивідуальнійїїформі;
-наданняпослугзорганізаціїспортивнихзаходівтапопуляризаціїспортивних
заходів;

2.3.Комунальне некомерційне підприємство Краматорськоїміськоїради
«Хокейнийклуб«Краматорськ»»приймаєактивнуучастьворганізаціївиконання
міськихпрограмвсферіфізичноїкультуриіспорту.

2.4.Підприємствомаєправо:
- залучати фахівців органів виконавчої влади,підприємств,закладів та
організацій(зазгодою зїхкерівництвом)длярозглядупитань,стосовнойого
компетенції,організаціїтренувальногопроцесу,фізкультурно-спортивноїроботи
тапроведеннямасовихзаходів;
-укладати угоди з підприємствами,закладами та організаціями всіх форм
власності на виконання ними робіт щодо підвищення рівня спортивної
майстерностічленівкомандтатренерськогоскладу;
-співпрацювати з підприємствами,закладами та організаціями всіх форм
власностіта громадськими організаціями,іншими об’єднаннями громадян в
рамках реалізації стратегії розвитку спорту в м. Краматорську, рішень
Краматорськоїміськоїради,розпорядженьміськогоголови;
-скликатиувстановленомупорядкунарадизпитань,щовідносятьсядойого
компетенції;
-засновуватипунктипрокатуспортивноготатуристськогоінвентарю;
-реалізовуватиклубнусимволіку;
-реалізовуватиквиткинаігрикомандтаіншізаходи;
-надаватиконсультаційніпослуги(утомучисліплатні);
-організовуватироботуспортивнихзакладівтаприймативуправлінняспортивні
об’єктитаспоруди;



-проводити ремонт та оснащення спортивних об’єктів,забезпечувати такі
об’єктиспортивнимінвентарем;
-маєправонадаватиплатніпослугизгіднозчиннимзаконодавствомУкраїни.

2.5.Комунальне некомерційне підприємство Краматорськоїміськоїради
«Хокейнийклуб«Краматорськ»»моженадаватимайноувільнийчасколективам
фізкультури, загальноосвітнім школам, професійно-технічним навчальним
закладам,позашкільним навчальним закладам,громадським організаціям та
іншиморганізаціям.

III.МАЙНОТАКОШТИПІДПРИЄМСТВА

3.1.Майно Підприємство складаютьосновніфонди таоборотнізасоби,а
такожіншіцінності,вартістьякихвідображенаусамостійномубалансі.

3.2.МайноПідприємстваскладаєтьсязарахунок:
-грошовітамайновівнескиВласника;
-фінансуваннязкоштівміськогобюджету;
-надходженьвідвиконанняробіт,наданняпослуг,реалізаціїпродукціїтаінших
видівгосподарськоїдіяльностізгідноізпредметомдіяльностіПідприємства;
-безкоштовнихтаблагодійнихвнесків,пожертвуваньорганізацій,підприємств,
громадян,втомучислііноземнихюридичнихосібтагромадяннезаборонених
чиннихзаконодавствомУкраїни;
-іншихджерел,незабороненихчиннимзаконодавством

3.3.Майно передається Власником Підприємству на правіоперативного
управління.

3.4.Здійснюючи право оперативного управління Підприємство володіє та
користується майном на власний розсуд згідно з чинним законодавством.
Передача майна в оренду та відчуження його здійснюється за рішенням
Власника.Забороняєтьсярозподілотриманихдоходів(прибутків)абоїхчастини
середзасновників(учасників),членівтакоїорганізації,працівників(крімоплати
їхпраці,нарахуванняєдиногосоціальноговнеску),членіворганівуправліннята
інших,пов’язаних з ними осіб.Доходи (прибутки)неприбутковоїорганізації
використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої
організації,реалізаціїмети(цілей,завдань)танапрямівдіяльності,визначенихїї
установчимидокументами.

IV.УПРАВЛІННЯПІДПРИЄМСТВОМ

4.1.Власник,в особіКраматорськоїміськоїради,здійснюєсвоїправапо
управліннюПідприємствомбезпосередньоабочерезуповноваженіниморгани.

4.2.Власникмаєправо:
-надавативкористуваннямайно;
-вноситизмінитадоповненнядоСтатуту;
-проводити ревізію фінансово-господарчоїдіяльностітазатверджувати його
звіт;
-прийматирішенняпроліквідацію абореорганізацію Підприємства,призначати
ліквідаційнукомісію.

4.3.Підприємствоочолюєдиректор.Директорпризначаєтьсянапосадута
звільняєтьсязпосадирозпорядженнямміськогоголови.

ЗдиректоромПідприємстваукладаєтьсяконтракт
ДиректорПідприємства:

- здійснює керівництво діяльністю Підприємства, несе персональну



відповідальністьзавиконанняпокладенихнаПідприємствозавдань,визначає
ступіньвідповідальностійогопрацівників;
-самостійноведеприйом тазвільненняштатнихспівробітниківтатимчасових
працівників,укладає трудовіугоди,контракти,без доручення діє від імені
Підприємства,представляє його інтереси увсіхпідприємствах,організаціях,
установах,увстановленомуЗаконом порядкуукладаєугодитаіншіюридичні
акти;
-самостійновизначаєструктуруПідприємства,запогодженнямзУправліннямз
гуманітарнихпитаньКраматорськоїміськоїрадивстановлюєтазмінюєрозмір
винагородитапреміюванняпрацівників;
-затверджує положення про структурніпідрозділи та посадовіінструкції
працівниківПідприємства;
-видаєврамкахсвоєїкомпетенціїнакази,організуєтаконтролюєїхвиконання;
-обираєперспективнінапрямкидіяльностіПідприємствавідповіднодоСтатуту
тачинногозаконодавства;
-розпоряджуєтьсякоштамиПідприємстваврамкахзатвердженогокошторису
видатків;
-застосовуєзаохоченнятанакладаєстягненнянапрацівниківПідприємства;
-на час своєївідсутностіпризначає тимчасово виконуючим своїобов’язки
заступника директора Підприємства або іншу особу зіскладу трудового
колективуПідприємства,видаєзцьогоприводувідповіднийнаказ;
-здійснюєіншіповноваження,передбаченізаконодавством.
ДиректорпідзвітнийВласникутанесепереднимвідповідальністьзаздійснення
діяльностіПідприємства.

4.4.ПравомпідписувідіменіПідприємстваволодієдиректор.
4.4.1.На час відсутностідиректора тимчасовим правом керівництва

Підприємством таправом підписунаділяєтьсязаступникдиректораабоінші,
уповноваженідиректоромособи.

4.5. Підприємство знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні
управліннязгуманітарнихпитаньміськоїради.

V.ТРУДОВИЙКОЛЕКТИВПІДПРИЄМСТВА

5.1.ТрудовийколективПідприємстваскладаютьусігромадяни,якісвоїм
трудом приймаютьучастьуйогодіяльностінаосновітрудовогодоговору,а
такожіншихформ,регулюючихтрудовівідносинипрацівниківзПідприємством.

5.2.ТрудовийколективПідприємства
-розглядаєтазатверджуєпроектколективногодоговору;
-розглядаєтавирішуєпитаннясамоврядуваннятрудовогоколективу;
-приймаєучастьуматеріальномутаморальномустимулюванніпраці,заохочує
раціоналізаторськутавинахідницькудіяльність.

5.3.Повноваженнятрудовогоколективуздійснюютьсязагальнимизборами
тайоговиборчиморганом–профспілковимкомітетом,члениякогообираються
таємнимголосуваннямназборахтрудовогоколективунадварокинеменш ніж
2/3голосів.Членивиборногоорганунеможутьбутизвільненізроботиабо
переведенінаіншупосадузініціативи адміністраціїПідприємствабеззгоди
профкому.

5.4.Виробничі,трудовіта економічнівідносини трудового колективу з
адміністрацією,питання охорони праці,соціального розвитку регулюються
колективнимдоговором.

VI.ГОСПОДАРСЬКА,ЕКОНОМІЧНАТАСОЦІАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬПІДПРИЄМСТВА



6.1.Підприємствосамостійноплануєсвою діяльність,визначаєперспективи
розвитку,виходячизпопитунанаданіпослуги.

6.2.Усігосподарськівідносини Підприємства з державними та іншими
організаціямиздійснюютьсянадоговірнихзасадах.

6.3.Питаннясоціальногорозвитку,включаючипокращенняумовпраці,життя
та здоров’я,гарантіїобов’язкового медичного страхування членів трудового
колективутаїхсімей,вирішуютьсятрудовимколективомзаучастюВласника.

6.4.Підприємство зобов’язане забезпечити усім працівникам безпечніта
нешкідливі умови праці та несе відповідальність у встановленому
законодавствомпорядкузашкоду,причиненуздоров’ютапрацездатності.

6.5.Підприємствовстановлюєоплатупрацізгіднозчиннимзаконодавством
України.

6.6.Трудовідоходи найманих робітників Підприємства встановлюються
трудовимдоговоромабоконтрактомзгідноззаконодавчимиактамиУкраїни.

6.7.Мінімальний розмір оплати працінайманих робітників не може бути
меншевстановленогоЗакономУкраїни„Прооплатупраці”.

VII.ОБЛІКТАЗВІТНІСТЬПІДПРИЄМСТВА

7.1.Підприємствоздійснюєоперативнийтабухгалтерськийобліксвоєї
діяльностіта веде статистичну звітність.Порядок ведення визначається
відповіднимизаконодавчимиактами.

7.2.Контроль за діяльністю Підприємства здійснює Власник,іншіоргани
згіднозпокладениминанихфункціямизконтролю задіяльністю підприємств,
закладів.ЗгідновказівокВласника,неменшеодногоразунарік,проводиться
ревізія фінансово-господарськоїдіяльностіПідприємства.Ревізійна комісія
призначаєтьсявласником,відповідаєпереднимзасвою діяльність,надаєйому
звітзпроведенихревізій,атакожвисновкизрічноїзвітності.

VIII.ПРИПИНЕННЯДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА

8.1.ПрипиненнядіяльностіПідприємстваздійснюєтьсяшляхомреорганізації
/злиття,приєднання,поділу,виділення,перетворенняаболіквідації.

8.2.Реорганізація Підприємства проводиться за рішенням Власника.При
реорганізаціїПідприємствавсясукупністьправтаобов’язківпереходитьдоїї
правонаступника.

8.3.ВразіприпиненнядіяльностіПідприємства(урезультатійоголіквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача його активів
здійснюєтьсяоднійабокількомнеприбутковиморганізаціямвідповідноговиду
діяльностіабозараховуєтьсядобюджету.

8.4.Підприємстволіквідується:
-зарішеннямвласника;
-на підставірішення суду або господарського суду за поданням органів,
контролюючих його діяльність, у випадках систематичного або грубого
порушеннянеюзаконодавства;
- на підставі рішення господарчого суду у порядку, встановленому
законодавствомпробанкрутство.

8.5. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією,
призначеноюліквідатором(власником,судом,господарськимсудом).

8.6.З дня призначення ліквідаційноїкомісіїдо неїпереходять права
управліннясправамиПідприємством.Ліквідаційнакомісіяутриденнийстрокз



моментуїїпризначенняпублікуєінформацію проліквідацію узасобахмасової
інформаціїззазначенням строківподаннязаявкредиторамисвоїхпретензій,
оцінюєнаявнувласністьПідприємства,виявляєйогодебіторівтакредиторівта
розраховується з ними,приймає заходи щодо сплати боргів Підприємства
третім особам,атакож йогоВласнику,складаєліквідаційнийбаланстанадає
йогоВласнику.

8.7.ПретензіїкредиторівдоПідприємства,щоліквідується,задовольняються
зйогомайнаупорядку,встановленомузаконодавством.Вимоги,незадоволені
занедостатністюмайна,вважаютьсяпогашеними.

8.8.Підприємствовважаєтьсятакимщоприпинивсвою діяльністьзмоменту
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичнихосіб-підприємцівтагромадськихформувань.

Секретарміськоїради Д.В.Ошурко


