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                                        1. Загальні положення                                                                     
1.  БЮДЖЕТНА УСТАНОВА  СТАДІОН «СПАРТАК» , в подальшому за 
текстом  СТАДІОН заснована на власності територіальної громади                           
м. Коростеня. Засновник Коростенська міська рада.  

1.2 Організаційно-правова форма  СТАДІОНУ  - КОМУНАЛЬНА   

1.3 Форма власності – комунальна (власність територіальної громади міста 
Коростеня  в особі міської ради). 

1.4 СТАДІОН    підпорядкований  Коростенській  міській раді її виконавчому 
комітету та його структурним підрозділам відповідно їх компетенції. 

1.5 У своїй діяльності організація  керується Конституцією України , законами 
України ,  актами Президента  України ,Кабінету міністрів України , рішенням 
Житомирської обласної ради  та  Коростенської міської ради і її виконавчого 
комітету , Розпорядженнями Коростенського міського голови  та голови  
Житомирської обласної  держадміністрації ,іншими нормативно-правовими 
актами  з питань ,що регулюють його діяльність , а також даним Статутом . 

1.6  СТАДІОН     є юридичною особою  , статусу якого набуває з моменту його 
державної реєстрації ,  має самостійний баланс ,  реєстраційні  рахунки  в  
органах   Державного казначейства, круглі печатки , штампи , бланки зі своїми 
найменуванням та реквізитами , інші атрибути юридичної  особи . 

1.7  Юридична адреса стадіону 11500, Житомирська обл. м. Коростень ,                
вул. Шолом-Алейхема, 38. 

1.8 Назва СТАДІОНУ :                                                                                                      
1.8.1 Повна назва українською мовою :  БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
КОРОСТЕНСЬКИЙ    СТАДІОН «СПАРТАК» . 

1.8.2. Повна назва російською мовою:  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОРОСТЕНСКИЙ   СТАДИОН  «СПАРТАК» 

1.8.3.Скорочена назва  українською  мовою : БУС «СПАРТАК» 

1.8.4.Скорочена назва російською мовою: БУС «СПАРТАК» 

1.9. Внесення змін і доповнень  в статут СТАДІОНУ   затверджуються  
засновником  Коростенською міською радою ,  з послідуючою  реєстрацією в 
установленому законом порядку . 

                                      2. Мета  та предмет діяльності .                                                  
2.1. Основною метою    СТАДІОНУ  є надання послуг для проведення 
спортивних ,учбово-тренувальних занять , спортивно масової та оздоровчої 
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роботи серед широких верств населення , змагань , спортивних свят та інших 
видовищних і громадських заходів . 

2.2 Основними напрямками діяльності   СТАДІОНУ   є: 

Надання спортивних об’єктів для проведення спортивних змагань ,учбово-
тренувальних та спортивно оздоровчих занять ,спортивно - масових  та 
святкових заходів колективам  фізкультури, загальноосвітнім школам , 
підприємствам,установам , громадським організаціям  та окремим громадянам. 

2.3 Соціальний розвиток колективу здійснюється у відповідності з чинним 
законодавством  спрямовується на захист прав працівників установи та 
забезпечується  керівництвом  установи відповідно умов колективного 
договору .         

                                     3. Права СТАДІОНУ.                                                           
3.1.  З метою найбільшої ефективності у досягненні статутних завдань     
СТАДІОН має:   право об’єднувати свою діяльність з іншими  підприємствами , 
установами , організаціями . 

3.2.   СТАДІОН    здійснює будь – які види  спортивної , фізкультурно-
оздоровчої  та господарської діяльності , якщо вони не заборонені 
законодавством України і відповідають цілям , передбаченим даним статутом . 

3.3. Діяльність, яка  підлягає ліцензуванню , СТАДІОН здійснює  тільки після 
отримання ліцензії  у встановленому законодавством порядку . 

3.4.   СТАДІОН має право вступати в договірні стосунки з підприємствами та 
організаціями  по наданню послуг для проведення ремонтних робіт 
капітального будівництва. 

                                                4. Органи управління .                                           
4.1.Вищим органом  управління :  СТАДІОНУ      є засновник, в особі 
Коростенської міської ради , яка представляє територіальну громаду міста 
Коростеня та діє в її інтересах . 

4.2.Коростенська міська рада здійснює управління та контроль за діяльністю :   
СТАДІОНУ    через свій  виконавчий комітет та його відповідні структурні 
підрозділи,  відповідно до їх компетенції. 

4.3.До виключної компетенції Коростенської міської ради в управлінні 
СТАДІОНУ  входить  : 

4.3.1. Прийняття рішення про створення , реорганізацію та ліквідацію с  
СТАДІОНУ ; 
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4.3.2.Затвердження статуту   СТАДІОНУ та внесення змін і доповнень до нього;  

4.3.3.Визначення  відповідно до вимог чинного законодавства  України 
основних напрямків  та втілення нових форм діяльності   СТАДІОНУ; 

 4.3.4.  Міська рада в разі необхідності ,може делегувати ,частково або повністю 
свої виключні права своєму виконавчому органу  -  виконавчому комітету 
Коростенської міської ради та його структурним підрозділам . 

4.4. Компетенція виконавчого комітету Коростенської міської ради  та його 
відповідних структурних підрозділів: 

4.4.1. Здійснення контролю за діяльністю    СТАДІОНУ. 

4.5. Директор  СТАДІОНУ призначається на посаду і звільняється з посади 
міським головою на контрактній основі за поданням начальника відділу у 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. Директор  СТАДІОНУ : 
  
4.5.1. Керує діяльністю  СТАДІОНУ, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на  СТАДІОН завдань, законність прийнятих рішень, 
визначає ступінь відповідальності працівників; 
 
4.5.2  Формує структуру та штатний розпис  СТАДІОНУ;  
 

4.5.3. Штатний розпис розробляється згідно з штатними нормативами для 
спортивних закладів та затверджується відповідно до вимог чинного 
законодавства . 

4.5.4. Затверджує   посадові інструкції працівників  СТАДІОНУ; 
 
4.5.5. Видає, у межах своєї компетенції, накази організаційно- розпорядчого 
характеру, організовує і контролює їх виконання; 
 
4.5.6. Є розпорядником коштів  СТАДІОНУ  у межах затвердженого 
кошторису; 
 
4.5.7. В установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади 
працівників  СТАДІОНУ; 
4.5.8. Застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників  
СТАДІОНУ; 
 
4.5.9. Виконує інші повноваження, передбачені чинним  Законодавством 
України. 
4.6. Гранична чисельність СТАДІОНУ затверджується рішенням Коростенської 
міської ради. 
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4.7. В структурі КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  СТАДІОН «СПАРТАК»    
можуть утворюватись структурні підрозділи  діяльність яких підпорядкована 
стадіону та визначається окремими положеннями. 
 
4.8. Фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний 
розпис  СТАДІОНУ затверджується у відповідності до Постанови Кабінету 
міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ» із змінами і доповненнями та розпорядження міського 
голови «Про затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду 
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів 
спеціального фонду та штатних розписів». 
 

5. Фінансування СТАДІОНУ та його утримання 
5.1.   Стадіон утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного 
Кодексу України виділяються з  місцевого бюджету та власних надходжень, 
отриманих у порядку встановленому законодавством України: плата за 
послуги, що надаються СТАДІОНОМ  згідно з його основною діяльністю, 
плата за оренду майна СТАДІОНУ , а також благодійних коштів громадян, 
підприємств, установ та організацій. 
  
5.2.  Стадіон має право надавати платні послуги відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.02.2009р. №356 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, 
що утримуються за рахунок бюджетних коштів із змінами і доповненнями, 
внесеними постановою Кабінету міністрів України від 10.08.2012 року №846, а 
саме:  
 
5.2.1.Організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-
видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування. 
 
5.2.2.Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і 
спорту згідно з абонементами та квитками. 
 
5.2.3.Надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних 
заходів, занять з фізичної культури і спорту, організації спортивно оздоровчих 
таборів. 
5.2.4.Реалізація абонементів на відвідування саун, плавальних басейнів, 
льодових ковзанок тощо. 
 
5.2.5.Організація і проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівців з 
питань фізичної культури і спорту. 
 
5.2.6. Проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту. 
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5.2.7.Розроблення фізкультурно-спортивних програм, комплексу фізичних 
справ для групових та індивідуальних занять, надання рекомендацій з їх 
впровадження. 
 
5.2.8.Надання учасникам та відвідувачам фізкультурно-спортивних заходів 
готелів, гуртожитків та пристосованих для тимчасового проживання 
приміщень. 
 
5.2.9.Проведення монтажу та демонтажу некапітальних спортивних споруд, 
обладнання, спортивних майданчиків тощо. 
 
5.2.10.Надання платних послуг з прокату спортивного спорядження, 
обладнання та інвентарю. 
 
5.2.11.Проведення ремонту та технічного обслуговування спорядження, 
транспортних засобів, що використовуються для занять спортом та перевезення 
спеціального спортивного обладнання. 
 
5.2.12.Автомобільне перевезення спортивних команд, спортивного 
спорядження, обладнання та інвентарю. 
 
                                                6.Порядок внесення змін                                                  
6.1 Зміни та доповнення до статуту вносяться  за рішенням  засновника  та 
проводяться  у відповідності до чинного законодавства. 

                                        7. Реорганізація та ліквідація.                                                
7.1.  Реорганізація та ліквідація КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАДІОН 
«СПАРТАК» проводиться за рішенням засновника Коростенської міської ради 
суду , господарського суду та в інших передбачених чинним законодавством 
України випадках. 

7.2. При реорганізації і ліквідації працівникам , що звільнюються ,гарантується 
додержання їх прав та інтересів  відповідно до чинного законодавства України . 

7.3.   СТАДІОН    вважається ліквідованим  з моменту скасування її  реєстрації  
та виключення з єдиного державного реєстру України . 

7.4.  Ліквідація   СТАДІОНУ   здійснюється у відповідності до вимог чинного 
законодавства України . 


