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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА киУвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження змін до CTaтyry Фізкультурно- І 
оздоровчого закладу "Плавanьний басейн "Купава" 

Розглянувши подання начальника відділу з фіЗIfЧНОЇ КУЛЬтурІ' та спор1У 
Лавера П.l., відповідно до Закону Украіни "Про фіЗIfЧНУ культуру і спорт", 
керуючись п.ЗО ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійноі комісії з суманітаРН'IХ Пllта.,ь, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до CTaтyry Фізкуль1УРНО-ОЗДОРОВЧОГО закладу 
"Плавальний басейн "Купава" (що додається). 

2. Подати зміни на реєстрацію до виконавчогСі комітету Броварської 
міської ради. 

3 К Цього рішення помаСТ'1 на заС1}'ПН'll\lІ . онтроль за виконанням 

міського голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради 
І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу з фізичної культури 
тв спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

П.J.Лавер 

Заступник міського голови е/ ~ Л.П.ШестопВJI 

Начальник фінансового управліннSI ~.L~~~ А.М.Зеленська 
7 

Начальник юридичного відділу .- d І.Г.Лавер 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з гуманітарних питань А.В.Кривонос 

000133 



ЗМІНИ 

Додаток 
д~ ріШ~НIIІ Броварської 
.ІIСЬКОI рщщ 

Bja ").І "Qt , - _ОО8р. 
Н!! 6~1J - б~- 05 

до CТD'JYI'Y Фі3КУЛЬТУРIIО-ОЗДОРОВЧОГО :Jакладу 

"ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН "КУПАВА" 

а •• БроваРI. 
2008 рік 



Стапи 4. ЗАВДАНня ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

АБЗО112 .пункту 4.3 (інші послуг .. , не заборонені ЧIIНllllмзаКОllодавством) 
_ ВJlЛУЧИТИ ЗІ Статуту. 

Абзоц 1 пункту 4.3.1 ~ОЗДОРОDчиіі масаж, гімнаСТІІка, балыlологі'шіi 
процедури '] метою ПРОфlлаКТllКИ заХВОРlOвань та зміЦllеlШЯ ЗДОРОВ'Я 
IfвсenеlШЯ) викласти У наСТУПlfііі редакції: 

"Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедур" з MeTOIO 
профілактики ']axBoploBaHb, ']міцнеНІ'Я здоров'Я населення та особllСТОЇ 
гігієни"; 

- абзац:! пункту 4.3.1 (надання банних послуг (саУШI, душові тощо» _ 
ВІІЛУЧИТИ 1і Статуту. 

Абзац 2 пункту 4.3.5, (паркування автомобілів та іllШIІХ TpallCnOPТlIIlX 
звсобів) - вилучити зі Статуту. 

Абзац 1 пункту 4.3.6, (надання в оренду приміщень, будівcnь, споруд, 
обладнання з дозволу та за згодою Власника) Вllкласти у наступній редакції: 

"Здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов'язаllШС 3 

навчально-виховною, навчально-вироБНIІЧОЮ, науковою діяльніСТIО, яка не .. . ... " 
попршує СОЦІально-поБУТОВІ УМОВІІ праlllВНИКlВ закладІВ . 

Стапи 5. ФІНАНСУВАННЯ, МАЙНО ЗАКЛАДУ, 
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ 

Абзац 4 пункту 5.3 (інші доходи згідно чинного законодавства) -
ВИЛУЧltти зі Статуту. 

Стапи 9. пОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТА ТУГУ 

повинні БУТІI 

Секретар ради 
I.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник відділу з фізичної 
культури та спорту 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Л.l.Лавер 

Л.Л.Шестопал 



ЗМІНИ 

Додаток 
д~ ріШ~IІІIJI Броварської 
МІСЬКОІ радІ' 

від "':1 " O,t '008 Р 
N!! ~ -ба.о.; - . 

до Ств1}'ТУ ФіЗКУЛЬТУРIIО-ОЗДОРОВЧОГО закладу 

"ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН "КУПАВА" 

" •• БроваРII 
2008 рік 



етапи 4. ЗАВДАНня ТА ВИДИ дІЯльноcrІ ЗАКЛАДУ . 
Абзац 2 ~cHКТY 4.3 (інЦІЇ послуги, не заборонені ЧИІІним заКОllодавством) 

_ ВИJlучити ЗІ Taтyry. 

Абзац 1 пункту 4.3.1 ~оздоровчий масаж; riмнастика, бanьнеологіЧllі 
процедури З метою профшаКl:МКИ захворювань та зміцнено здоров'я 
населення) викласти у наступній редакції: 

"Оздоровчий масаж, riмнастика, бальнеологічні процедури з MeтOIO 
профілактики захворювань, зміцнено здоров'я населення та особистої 
гігієни"; . 

- абзац 2 пункту 4.3.1 (надання банних послуг (ёауни, душові тощо»
ВІШУЧИТИ 1і Статуту. 

Абзац 2 пун!П'У 4.3.5, (паркування автомобілів та інших траНСПОРТНllХ 
засобів) - вилучити зі CTaтyry. 

Абзац 1 пункту 4.3.6, (надання в оренду приміщень, будівель, споруд, 
обладнання з дозволу та за згодою Власника) Вllкnасти у наступній редакції: 

"Здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов'язаflИХ :І 
навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяnьніСТІО, яка не . ... " 
погіршує соuіально-поБУТОВI умови npацlВНИЮВ закnадlВ . 

Статrи s. ФІНАНСУВАІПІЯ, МАЙН0 ЗАКЛАДУ, 
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ 

Абзац 4 пункту 5.3 (інші доходи зПдно чинного законодавства)
ВИJIyЧИТИ зі Статуту. 

Статrи 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО crAТYТY 

Статrю 9 доповнити пунктом 9.3 ~KOГO з,:,і~: її активи повинні бути 
"У ... &ЦІ·". неприБУТКОВОІ органІЗац 

разІ Л1ІСВlД • .~, 
передані іншій неприбутковій органІзацІІ . 

I.В.Сапожко 

Секретар ради 



, 
ПодвнНJI: 

Начальник відділу з фізичної 
культури та спорту 

Погоджено: 

Заступник міськоro голови 

П.l.Лавер 

.. 

Л.П.Шестопan 



ЗМІНИ 

Додаток 
д~ ріШ~IІНН Броварської 
МІСЬКОІ радІ. 

від" " 
Н!! - ---- :!ОО8 р. 

до CT8тyry Фізкультурно-оздоров'.ого закладу 

"ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН "КУПАВА" 

I\I.Бровар •• 
2008 ріК 



Стапя 4. ЗАВДАННя ТА ВИДИ ДІ 
ЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

Абзац 2 пункту 4.3 (інші послуги, не заборо . 
... ВIUlУЧIIТИ зі Статуту. неlll ЧІ'НІ'І'М заКОllодавством) 

Абзац 1 пункту 4.3.1 (оздоровчий маса'Ж г' 
Ф . , IМllаСТI,ка бanL '. 

процедурИ з метою про ІЛ~КТИКИ захворlова.... та '.' аllеОЛОГIЧIІІ 
асenеНIІЯ) Вllкласти у наступНІЙ редакції: 1МЩllеННJI здоров'я 

JI оо • 

"оздоровчии масаж, ГІмнастика, бan"неологічні 
. . процедури 1 MCТOIO 

профІлактики захворювань, ЗМlЦнеННJI здоров'JI насел 
. " ен"я та особllстоі 

"ПЄН1І ; 

- абза~ 2 ПУНl\їу 4.3.1 (надаННJI банних ПОСЛУГ (сауни, Д)'ШОllі тощо» _ 
ВJІЛУЧІІТИ ЗІ Статуту. 

Абзац 2 пункту 4.3.5, (паркування автомобілів та інших траНСПОРТНIІХ 
засобів) - вилучити зі Статуту. 

Абзац 1 пункту 4.3.6, (надаННJI в оренду приміщен", будівеЛL, споруд, 
обладнання з дозволу та за згодою Власника) викласти у наступній редакції: 

"Здавання в оренду будівель, споруд, обладНАННJI, не пов'язаних з 
навчan"но-виховною, навчально-виробничою, науковою діиn"ністю, яка НІ: 
погіршує соціально-побутові умови працівників закладів". 

Стапи s. ФІНАНСУВАННЯ, МАЙНО ЗАКЛАД1', 
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ 

Абзац 4 пункту 5.3 (інші доходи згідно чинного законодавства)
ВJШУЧlfТИ зі Статуту. 

Стапи 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

Cтamo 9 доповнити пунктом 9.3 такого З~lіСТ?',: _ ПОВІІнні бyrll 
" б .. ргаНlзаЦIl 11 аПIІВІІ у разі ліквідації непри УТКО.ВОІ .. ~, 

передані іншій неприбутковій оргаНlзаЦJ1 . 

Секретар ради 
І.в.СапоЖКО 



ПодаНJIЯ: 

НачanЬЮfК відділу з фізичної 
культури та спорту 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

П.l.Лавер 

Л.П.Шестопал 



\ 

БРОВАРСЬКА ~ICЬKA РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

ВІ)ЩІЛ Фlзичноl КУЛЬТУРИ І спорту 
07400, М. БроваРII, бульвар Незanежиості, 2. т Іфакс (294) 5-24-10 

()Кllі ()rf N!! 11 ~ М' Г' 
на Н!! від • ІСЬКОМУ ОЛОВІ 

• c-tI.fI 1 f) . AIITOIICIIKY 8.0. 
е ,~c,()}1 1l (, 

j
tP6ltvLJf"J . 

f#.J ' . .. р.1 
eJ.~A І . 

в зв' язку з упорядкуванням статутної діяльності ФіЗКУЛЬТУРfIО
оздоровчого закладу "Плавальний басейн "Купава", ПРОСIІМОВlІнеСТIІ на 
розгляд засідання чергової сесії Броварської міської радll ПllтаНflЯ про 
внесення змін до статуту Фізкультурно-оздоровчого закnаду "ЛлавалЬНlIЇl 

басейн "Купава" , зареєстрованого рішенням виконкому Броварської міської 
ради від 28.12.2004 N!! 626 та затвердженого рішення,.. Броварської міської 
ради від 16.12.2004 N!! 595-28-24. 

Начальник відділу П.lЛавер 



ЗАРЕЄСТРОВАНО: 
ріwеНllЯМ B~IK~HKO~~Y 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

Від_---
Н!!_----

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Броварської міської paдll 
від 
Н!! ------------

ЗМІНИ 

дО CT8-.yry ФіЗКУЛЬТУРIIО-О:JДОРОВІ.ОГО закладу 

"ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН "КУПАВА" 

"1.БроваРI. 
2008 рік 



СТD1ТЯ 4. ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

Абзац 2 пункту 4.3 вилучити зі CTaтyry. 
Абзац 1 пункту 4.3.1 викласти у наступній редакції: 
':Оздоровчий масаж, гіМltа~тика, балыlологічніі процеДУРIІ :І r.reTOIO 

профІлактики захворювань, ЗМІЦнення здоров'я "аселеНflЯ та особllСТОЇ 
"гієни"; 

Абзац 2 пункту 4.3.1 ВИЛУЧИТИ:lі CTaтyry. 
Абзац 2 пункту 4.3.5 доповнити словом "безкоштовно". 
Абзац 1 пункту 4.3.6 викласти у наступній редакції: 
"Здавання в оренду будівель, споруд, обладнаflНЯ, flе пов'язаНIІХ :І 

навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діЯЛЬflіrnо, яка не 

погіршує соціально-побутові умови працівників закладів і установ освіт ... 
студентської та учнівської молоді". 

Стапи 5. ФІНАНСУВАННЯ, МАЙНО ЗАКЛАДУ, 
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ 

Абзац 4 пункту 5.3 вилучити зі Статуту. 

Стапи 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

Стато 9 доповнити пунктом 9.3 такого з~іcтr..: _ 
"У ... оо. приБУТКО80Ї оргаНІзаЦІІ 11 81\.11811 повшші бути 

разІ ЛIКВlДаЦIІ Не . . . ." 
передані іншій неприбутковій оргаНІзаЦІІ . 
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