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l. ЗаIальнi полоr(ешlя.
1,1. Комунмьне пiдпри€мство (Спортивний клуб (ТерIIопiль> Тернопiльськоi

MicbKoi ради (ла-лi - Пiдприемство) засноване r,ra власностi Терпопiльськоi Micbкoi
Tepltтopialllbнoi громади, в своiй дiяльностi пЙпорялковаIrе Тернопiльськiй мiськiй pаlti (далi

- Засновник), Координацiю дiяльностi Пiдпри€мства здiйснюе }правлiння розвитку спорту та

фi зичноi кульryри ТерIlопiльськоi MicbKoi ради,
1,2 Все майяо, псредане Пiдприемству Засновr,tиком псребувае в Пiдпри€мствi fiа

лравi господарськоIо вilIання,
1,3. Пiдприемство е Iоридичною особокl з MoMetIr у державноi рессграцii,
1,4.У своiй дiяльвостi Пiдприсмс],во керуеться Копстйтrцiею та Закопами Украiни,

актами Президснта Украiни i Кабiнсту MiпicтpiB Украiни, рiшеIltlями Тернопiльськоi Micbкoi

ради. 
'l"|' виконавчогО KoMileтy. розllорядЖенliя\4и MicLKoto lолови. наказаvи уllравлiння

розвитку спорту та фiзичноi культlри Тернопiльськоi MicbKol ради i цим Стат}том.
1,5. Пiдприемство здiйснюс свою дiяльнiсть на ocHoBi госпро]рах)'нку вiдповjдно до

законодавства Украiни та даноIо Стат}ту,
l,6. Участь Пiдприсмства в асоLtiачiях, корпораuiях, концернах та iнш]lх об'сднаннях

здiйснюсться за зrодою Засновника,
1,7, Пiдлрисмство веде самостiйно бманс, мас розрахунковий, вмIотнlrй та iншi

рах}нки в установах банкiв, к}товий штаIш, печатку з власноIо назвою, iншi нсобхiднi

реквiзити,
1,8. Пiдприемство несе вiдповiдалънiсть за своiйи зобовlrзаялlями в межах належноlо

йому майна вiдповiдно до законодавства Украiни,
l,9, Пiдприемство мае право укладаги )тоди, договори, контрактй, наб)вати майновi

та особистi немаЙновi права, нести сбов'язки, б)ди позивачом i вiдповiдачем в сулах,
1,10. Повна назва Пiдприемства: орrанiзачiйно-правова форма - ком}нмьЕе

пiдприемство;
повна назва - Ком)лмьне пiдприемство <СпортивниIi клуб <(Тернопiль)) ТернолiJlьсько'i
MicbKoi ради;
скорочена назва - КП <СК <Тернопiль> ТМР.

1,1i. Мiсце знаходження Пiдприемства: yкpaiнa, 46012, м.Тернопiль, вул. Калинова,
46.

2. Мета та прелмет дiяльностi.
2,1, Основною мстою, цiлями та завдавнями Пiлприспlства с:

2,1,1. Фi,]кулыурно-оздоровча la спорlивна,liяльнiсrь:
. оргаrriзацiя та проведенЕя спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту;
. дiяльнiсrь з пiдготовки споргсvенiв цо,]магань з рirних влдiв спорlу. ви,lнани\ в

yKpaiнi;
2.1.2. Органiзацiя i надання посл}т у сферi фiзичноi культlри i спорту;
2.1.3. Створення та забезпечення дiяльностi спортивl|llх команд в Тернопiльськiй Nliськiй
територiмьнiЙ громадi! включаючи Тх формування, }тримання та лiдготовку для }^racтj у
спортивних заходах, у тому числi профссiйноrо рiвня;
2.1.4. Створення та )дримавня спортивлоi, навчмьно - Tpeнyвыtbнoi бази Jшя пiдготовки
спортивних команд, проведення змaгань та масових занять з фiзичноi культури та спорту;
2. 1.5. Створення спортивних клубiв;
2.1.6. Розвиток системи пропаланди i популяризацii видiв спорту, сприяння розвитку
дитячого! дитячо-юнацькоIо, резервного! професiйноIо спорту тощо;
2.1.7. Сприяння фiнансовому, матерiально технiчному, iнформацiйному, кадровому,

Сертифiкат] 58Е2D9Е7F900307В040000005ВВ9280092А58800

Дiйсний з:24 09,2020 09:29:58

Дiйсний до: 24,09,2022 09i29|58
Лiдписант: Надал Серaiй ВiталiйФич
MiTKa часу:24,04.2021 20:39 03

liIпопiльсьпi vicb(x 001.
,]Ys 8/5/25 Rj]| 23.04-202l

llllшlll]llllllllll llll l l lil l llil



Iiльсъtоi
MicbKoi

al{i (,далi

lopтy та

]TBi ta

'чаiни,

MicbKoi
]влiння

дно до

l jншi
бхiднi

йновi

IoBa,

нормамвно - прiвовому та iншому забезпеченню розвитку фiзичноi культrри та спорту у
Теряопiльськiй мiськjй териlорiмьнiй tроvадil
2.1.8. Органiзацiя змагань, T}pHipiB, матчiв та iяших опортивЕих заходiв;
2.1.9, Надання посл)т спортивно - оздоровчоIо характеру населенню, а також iншим
пiдприемствам та органiзацiям;
2,1.10.Виробництво спортивних ToBapiB;
2. i.l 1.Дiяльнiсть спортивних об'ектiв;
2.1, l 2,Прокат спортивного iнвентарю;
2.1, 1З.Ореlrда спортивних споруд.

Пiдпри€мство мае право здiйснювати:. надання послуг по оргацiзацii вiдпочияку, культурно-видовищних, спортивних заходiв!
ор! aHi tацli спорlивних кл}бiв та iх фiлiй;. надання т)aристичних посл}т, органiзацiя вiдпочинку туристiв;. гуртово-роздрiбнатoргiмя;
. створеяня закладiв торгiвлi та громадського харчування, кулiнарiя;. орIмiзацiявiдеосалонiв,вiдеопоказу;
t проведення грошово-речових лолерейi
. створеяняб}кмекерськихкоifтор;. рекламЕо-iЕформацiЙпа дiяльнiсть;! надаяrш танспортrrо-експедицiйЕих послуг;. проведення а}хцiонiв. висlавок-продаж та iнших за\одiвi
. lнша дlяльнlсть, дозволеца чинним законодавством,
2,2, Зовнiшньо-економiчаа дiяльнiсть:
2.2.1.зовЕiшньо-економiчна дiяльнiсть здiйсЕюсться на принципах вa!лютноi самоокупностi
та самофiнансування.
2,2,2.основними напрямкzrми зовпiшньо-екопомiчноi дiяльностi Пiдприемотва е:. проведення мiсцевих, Всукраiнських та мЬкнародних ceMiHapiB;. проведення дiяльностi на тансферному ринку в спортii. експорт та iмпорт ToBapiB, робiт, посл}т;
2,2,3, зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть здiйснюсться на таких принципахi. валютtii кошти форм)доться у вiдповiдностi з дiючим законодавством Украiни;. вмютна виручка зараховуеться па вмютний балаЕсовий pMlTroK i використовусться
Пiдприемством самостiйно;. Пiдприемство мае право одержувати креди.ги вiд oBoix зарубiжяих партнерiв, При цьому
валюта зараховустьсЯ на бманс i використОву€ться Пiдприсмством самостiЙяо;. по одержаних Пiдпри€мством кредитах держава вiдловiдаJlьностi fiе несе;. Пiдприсмство вiдкривае за межами УкраiЪи cBoi представництва та виробничi пiдроздiли,
1тримання яких здiйснюеться за коlrти Пiдприемства;. Пiдпри€мство весе вiдповiдальнiсть за здiЙснення зовнiшньо-економiчноi дiяльцостt у
вiдповiдностi з дiючим законодавством Украiни.
3, Майно Пiдприсмства,
З.l.Майпо Пiдприемства складають його ocнoBяi фонди та обiг,овi кошти, а також кошти та

iнmi MaTepiмbнi цiЕносTi, BapTicтb яких вiдобрахаеться в самостiйному балансi i якi
нzlлежать йому на правi господарського вiлання.

3,2.Мйно Пiдприемства е власЕiстю Тернопiльськоi Micbкoi ради.
З,3.Дхерелами форм}ъдrня майна Пiдприемства €:
- маЙно, передане Йому ЗасЕовником;
- кошlи мiсцсвого ла державного бюджетiв;
- кредити бапкiв та iнших кредиторiв;
- пожертви оргаЕiзацiй, установ, закордопних фiрм, громадян;
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- доходи. одсржанi вiд власноI фiнансово-|осподарськоi дiялыlостii

- i;;Й";. ". 
]абороясн! законодавсlвопl Украiни,

З,i.Бiiуоiп*п" -.обiЪ виробничrва, шо t коvунмьною власнiсl,о i lакрrлленI за

Пiдпри€мством, здiйснюеться за поголженп", , Зu"Itо"'поо", u порядку зfiдно чинноIо

Jакоиодавства yKpaiH

з.5.ореЕда примiщення, трансаортних засобiв, iнвентаря m iнших -гoBapнo-Ma::рlальних

'"'-,i.|й;rl" i"-"- 
" 

*iд"уlt*,""я проооли'ься з дозволу Засновяика май}lа a(ro

чповноваженого ним органу }гIдно дiIочи{ положень,

{:;"il;;;;;;;;;r"- Ъ,ч,у"поi д,яп"яо"тi, у порядку, передбаченому законодавством та

^J,fii'сiiiЙi, 
Пr^"р":уi]r 9:т::#ЖЁЁЁ Б63]Бilrп,"* "rьйояiв 

грЕ, 00 коп,)
Розмiр сlат)тного капlтму стан

Змiни (зменшеняя, ,o,n","n""J розмiру стат}тнот_о капlта,rу вiдбуваються за

пirrr"п,оr'зu"поЪп"пu га вiдображаюr ь"о * Ьvхrалr ерському облiку Пiдпри( мс lBa,

Ё#fi ;r;;;''йпl"i"i"u,,о'*, "ппов"ю"аr"с" """,кuп,и 
Засновника,

4. Права та обов'язки Пiдприемства,

4'1' права Пiдпри€Мствli^-,,,,,о 

"nu"u" 
свою дiяльнiс,l,ь, визнаqас стратегiю l,а ocltoBHl

4, L l ,ПIдприсмс,l во самос1 lI

;:iiНffii:l""ff;""НJпоччостворюватифiлii'rrредставяиц'гва'вiДлiленнята
,u, 

"apo*yuu'" 
По]ожсllнл про ни\ ,la поlол){енняv l'lJсновникоv,

4,2 обl,в'яrки Пiлttри, vг tBlL,

I ltлпри, vc, во,

- забезпечус свосчасне викоrlанItя зобов'язань перед бюл,(егом yclx nlRIllB:

- здiйснюе будiвницт"", p"-;;:l;ц;';,u*"*i-i,",","; э"Ьiосвовних фондiв;

- Kylye необхiдrri "u,"рi**i'рiЁур1* 
у фiзичних ]:_:y,,1::l""* 

осiб незмежflо вiд форIt

вла.носri, Bi,rrroBiлrro до законолавсlвп про державнI ]акlлlв:r1:

- створюе Умови on" """onJnйonl'*'u*',bi 
прiu",,uб,зп,чу, дотримання законодавсl,ва l]po

працrо, правил та нор* o*upo"" ni"ui, rехяlки безпеки, соцiмl,ноло страхуванtlя;

- здiйснюс заходи по "о""*"",Ъ,Й 
органiзацi'i зхробпноi лллати працiвникiв, з метоtо

пiдвищення ix Maтcpi-o,oT ,оц,iа"пе"о",, як в резульiат,,х особисто'i працi, T,aK i в Jагальнli\

пiдсумках роботи Пlдприсмства,
4.З,Пiдприемство здiИ,uо, Й|,-,"р""п"й, оперативяий облiк та веде статистltчну звlтнlсть

згiдно iз законодавством,

5, Управлiння Пiдприсмством,

5.1, Управлiння ПiдПрисмством злiйснrое ЗасItовпик чи уповноважений нйм орган,

5.2, Коорлинацiю дiяпоrrо"i-ПЙп""т"а здiйсню€ управлiння розвитку спорту та фiзичноr

кlль гl ри 
'l ернопilrьськоi vicbKoi рсди,

5,3, Безпосередяе керtвницгво Пiдприсмством здiйснlо€ дир€ктор,

5.4. Дйректор призначасться i звiль;я€ться мiським головою i працю€ за контрактом,

i,j,Д"р"п,ор 
"u"о.:,lйно 

Bиpiul}( пиtанttя дiяльносп Пiдпри,мсlв,r за виняlком l/\, шо

вiлнесенi 3аконоv ""',Т,Й'о' n" компеtенuii засновниhа ra iнших opraHiB лрхвllннс

лавоIо
[Iiдприемства,

,Щиректор Пiдприсмства:
-,,*"?"JO,",y 

"iо,оЪiдальнiсть 
за результати лiяльностi Лiдприемства;

- лiе без дор]ченrlя u,u T,*l Пiопр"",ства, представJIя€ йоfо iнтереси в установа\,

орrанiзацiях, пiдФиемсгвах;
- розпоряджасться ко,,,оЙ,u "ай,о" 

чiдповiдно до законодавсtва та даного С,гат)ту;
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- }клада€ }тоди, договори, контракти, вида€ дору{ення, вiдкрива€ рахrяки в установaцбанкiв;
- за сумлiняе ставлення до працi, виконання виробничих завдань i показникiв премiюс

працiвникiв1
_ несе вiдповiдальнiсть за формrъання та виконання фiнансових плаЕiв.
5.6.Заступники директора,. керiвники, слецiмiсiи пiдроздiлiв апарату ;тrравлiнняпризначаються на пОсаду i звiльняються З посади директором Пiдприемства,
5,7,повноваження трудового колективу Пiдприемiтва ремiзутоться загмъними зборами
через ii виборпi органи, Для представництва iHTepeciB колективу мохрь обиратися орrани
колективного самовряд)вавяя1 до складу яких може обиратися директор.
5.8.Рiшення соцiмьно-економiчЕих питань! цо стосуються дiялЙостi Пiдприсмства,
приймаються органами ),травлiння за )rчастю трудовоaо' колективу r.a уповноважених ним
органiв i вiдображаються у колективному договф.

колеrtтивниМ договором також регулюються питання охорони працi, виробничi та
ТРудовi вjдносини трудовоIо колективу з адмiяiстацiею та Засно"r"по" Пiдпрr"""r"ч,
5.9. Трудовий колектив Пiдприемства становлят; Bci громадяпи, якi своею працею беруть
5^lасть у його дiяльносгi tta ocHoBi Фудового договору, Ёiаносини мiж трудо""' nor"nr"Jo"
i 5,товвоваженим органом Засковника регулюються колек,l.ивt{им доI.овором.
5.10, засновник або ),товноважеяий цим орган проводить iпспекryвання ocнoвHoi та
фiнансово-господарськоi дiяльностt, 

"uдп" "arод"""у допомогу, конlролюе дотриманяяправил охорони працi та технiки безпеки, погодж)е штатний розпи(,,, положеtlня про оплату
працi, затверджу€ Ilошторис i плаЕ використання бюджетних к;штiв,
5.11, До виключних повновФкенъ Засновни(а Емежить прийняття рiшеfiня про лiквiдацiю,
реорганiзацiю Пiдприемства, внесення змiЕ до Стат}ту.

6, Господарська та соцiмьпа дiяльнiсть Пjдпри€мства.
6.1,Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарськоI дiяльностiПiдприемства с приб)пок (дохiд).

!:]: _"Trrn приб}ток Пiдприемства, який змишаеться пiсля покриття матерllцьних та
прирlвlIяJIьних до них витрат (па оплату працi. оплата за користуваняя кредитами банкiв,
сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюдже;у, чiдрu*у"чr" у Iалузевi таiнвестицiйнi фонди) використовусться на пmреби Пiдприемства.
6,3. Пiдприемство утворюс цiльовi фопл", прrз"ачеri /lля покрлtття витрат, пов!язаних iз
своею дiяльнiстю:
- фонд соцiально-культурцоло розвитку;
_ фонд матерiальпого заохочсння;
_ фонд розвитку Пiдприемства,
6,3.1.Фонд соцiально-культурного розвитку використову€ться на соцiмьно-культурнi,
поб}товi та iншi потреби колективу, для покращення улtов працi, життя, здоров'я, виплати
надбавок без обмежець до заробiтноi плати, страхування та iH,'
6.З,2,Фонд матерiмьного заохочення використовусться на премiювання працiвникiв
Пiдприсмства i виплату iвших заохочень,
6.З.З.Фонд розвитку Пiдприемства використовустьсr:
- на фiнансlвання затрат по технiчному переозброенню, реконструкцli, капiтмьномч
ремонту та розширенню слортивноi бази;
- на придбання та 1примання службового автотранспорту;
- на фiнансування затрат по органiзацii нових видiв фiзкульт)Фно-спортивних посл)л j

форм обслцовравня, пiдвищення культ}?и i якостi обслутовувч"r" nu""n"nn".
Мож}"aь створюватися i iнmi Фонди, дjяльнiсть яких регламентуеться Положенням про

цi фопди, яке затверджус дире'.тор за полодхенням з )повноваженим орaаном Засновника.
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Форми i системи оплати працi вирiш},ються на загмьних зборах колективу, умови
оплати прдli встановлюю'гься згiдно чинного законодавства та колективного доIовору.

Mifliмалbнa заробiтна плата працiвникiв не може б5пи нижче встановлевоIо
законодавством Украiни мiнiммьного розмiру заробiтноI плати.

6.4. Джерелами формування фiяаtlсових pecypciB Пiдприсмства с при6lток вiд власноi

фiнансово _ Iосподарськоi дiяльностi, кошти, одержанi вiд дотацiй мiсцевоrо бюджету,

безкоштовяi або благодiйrтi внески пiдлриемств! громадяя, органiзацiй та iншi налходження,

fl е забороненi чинним законодавством,
6,5. ВiдносиЕи Пiдприсмства з iншими суб'ектами господарськоi дiяльностi в ycix сферах
,iдiйснюю,l ься на пiдставi },lоадених договорiв.
6,6, Питмня соцiального розвитку, вклюqаючи полiпшення умов працi, життя та здоров|я,

гаранtti обов'язьового медичноIо сФа\)ванllя ilленlв грудового колекlиву та ix сivей
вирiшуються трудовим колективом за уlастю директора Пiдприемства, якщо iнше не

передбачено законодавством.
6.7, Дудпт фiнансово-господарськоi дiяльностi здiйсню€,lъся згiдло з законодавством

Украiни,
6.8, Претензii кредиторiв задовольIяються з майfiа пjдпри€NlсIва. Черговiсгь та порядок

задоволення виvоI креди lopiB визнача.гься вiдповiдно лu заtсону,

7. Припияення дiяльrrостi,га реорганiзачiя Пiдлриемства.
8-1. Припинення лiяльностi Пiдпри€мс,гва здiйснюсться шляхом ii реорган
llрисдЕання, подiлу, видiленrrя. пере,rворення) або лiквiлацii - за рiше
(Тернопiльськоi Micbкoi ради), або на пiдставi рiшсння суду згi/lно з ,шнilим cтaojt .

8,2. Пiдприсмство лiквiдусIься за iнiцiативоlо Засновника (Тернопiльськоi

Засновником (ТерЕопiлъською мiськlю радою) у встановленому порядку,
8.4, ПитаIlпя, яtсi нс зпайr::ли свi)го вiдображення у CTaT}Ti, реIу
законодавством УкраТпи.

Мiський

Сертифiкат: 58Е2D9Е7F9O0З07В040000005ВВ9280092А58800

Е Дiйсний з] 24,09.2020 09:29:58

8,3, Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюеться лiквiдацiйною Koмici

Дiйсний до: 24,09.2022 09l29:58
Г]iдписант: Надал Серfiй Вiталiйович
MiTKa часу: 24,04,2021 20:З9:0З
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