проект

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

РІШЕННЯ№
10 сесія 7 скликання

17 листопада 2016 року

Про внесення змін до статуту
комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс»
Іллінецької районної ради
Розглянувши звернення директора комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради Сидоренка А.П. від
20.10.2016 року № 146 щодо внесення змін до статуту цього комунального
закладу, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів від 27.10.2016 року, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового
Кодексу України та керуючись ст. 43, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до статуту комунального закладу «Спортивно-оздоровчий
комплекс» Іллінецької районної ради, а саме:
1.1 Розділ 1 «Загальні положення» доповнити «п.п. 1.10. Комплекс – це
установа, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному
законом, що регулює діяльність неприбуткової організації та внесена
контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій».
1.2 Розділ 3 «Майно Комплексу» доповнити:
- «п.п. 3.6. Доходи (прибуток) Комплексу використовуються
виключно для фінансування видатків та утримання установи,
реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених цим Статутом».
- «п.п 3.7. Доходи (прибуток) Комплексу або їх частини
забороняється розділяти серед засновників (учасників), членів
такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів Органу
управління та інших пов’язаних з ними осіб».
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1.3 Розділ 6 «Припинення діяльності Комплексу та його реорганізація»
доповнити «п.п. 6.5. У разі припинення юридичної особи «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради (у результаті її
ліквідації,злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи та
майно мають бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зарахувані до доходу бюджету».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів (Стельмащук М.С.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

