
Додаток 3 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Академію більярду 

Української більярдної асоціації 
 

І. Загальна частина 

1. Академія більярду Української більярдної асоціації (далі – Академія) є 

неприбутковою установою, яка має на меті залучення до занять більярдним спортом 

широких кіл населення і, в першу чергу, дітей та молоді; сприяння реалізації державних 

програм розвитку більярдного спорту, вдосконаленню системи підготовки 

висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на змаганнях, у тому числі 

міжнародних; створення умов для підвищення соціального статусу більярдного спорту. 

2. Академія не є юридичною особою і у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, Статутом громадської спілки “Українська більярдна асоціація”, 

Положенням про Академію більярду Української більярдної асоціації (далі – Положення), 

а також Договором про спільну діяльність щодо залучення до занять більярдним спортом 

широких кіл населення (далі – Договір про спільну діяльність та/або Договір), який 

укладається між його Учасниками, після чого останні набувають статусу Членів Академії. 

3. Найменування Академії трьома мовами: 

1) повне - 

українською - Академія більярду Української більярдної асоціації; 

російською - Академия бильярда Украинской бильярдной ассоциации; 

англійською - Academy of Billiards of the Ukrainian Billiard Association. 

 2) скорочене - 

українською - Академія більярду УБА та/або АБУБА; 

російською - Академия бильярда УБА и/или АБУБА; 

англійською - Academy of Billiards of the UBA and/or ABUBA. 

4. Засновником Академії і користувачем майнових прав інтелектуальної власності на 

використання комерційного найменування Академії та її логотипу є громадська спілка 

“Українська більярдна асоціація” (далі – УБА). 

5. Академія має приватну форму власності і є неприбутковою установою, що діє на 

засадах самоокупності та/або дотується її Членами. Навчання у Академії може бути 

платним чи безоплатним, що визначається кожним Членом Академії самостійно. 

6. Академія вважається такою, що не має категорії, яка у встановленому порядку під 

час державної атестації надається Міністерством молоді та спорту України (далі – 

Мінмолодьспорт) дитячо-юнацьким спортивним школам. 

7. Утворення, реорганізація та ліквідація Академії здійснюється Засновником в 

установленому порядку після припинення Договору про спільну діяльність без його 

подальшого відновлення. 
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ІІ. Склад і організація діяльності Академії 

8. Академія складається з окремих фізичних і юридичних осіб, які добровільно 

об’єдналися на підставі Договору про спільну діяльність (без об’єднання майна та/або 

фінансових ресурсів, тобто без створення простого товариства).  

9. Членами Академії можуть бути фізичні та юридичні особи будь-якої 

організаційно-правової форми, що мають право і дієздатність (у тому числі статутну), 

відповідну матеріальну базу (приміщення, обладнання та устаткування) для занять 

більярдним спортом та/або профільну освіту, професійні знання і навички, завдяки яким на 

постійній основі навчають інших (третіх) фізичних осіб будь-якому виду більярду 

(піраміда, снукер, пул тощо). 

10. Члени Академії зберігають свій правовий статус, ідентичність і незалежність у 

здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності, що мали до приєднання до Договору 

про спільну діяльність в якості його Учасників і набуття членства в Академії. 

11. Члени Академії, зокрема установи та організації спортивного спрямування, що 

мають матеріальні, фінансові й інші ресурси для організації навчання грі на більярді: 

1) надають іншим Членам Академії на пільгових умовах приміщення, устаткування 

і обладнання для проведення занять більярдним спортом, при цьому майно, яке надається у 

пільгове користування для спільної діяльності не переходить у спільну власність Академії; 

2) створюють умови для безпечного проведення занять в їх приміщеннях відповідно 

до приписів чинного законодавства; 

3) отримують від інших Членів Академії, що здійснюють навчання громадян грі на 

більярді, узгоджену компенсацію за витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 

(амортизацію) та приміщень (комунальні послуги); 

4) безоплатно використовують найменування Академії, її логотип і бланк для 

досягнення спільних цілей, рекламують Академію та її учнів під час їх виступів на 

спортивних змаганнях як в Україні, так і за її межами. 

 12. Члени Академії, що мають профільну освіту, професійні знання і навички, 

завдяки яким на постійній основі навчають інших (третіх) фізичних осіб будь-якому виду 

більярду (піраміда, снукер, пул тощо): 

1) створюють школи більярдної майстерності з того, чи іншого виду більярдного 

спорту, самостійно набирають учнів, здійснюють добір тренерського складу, ведуть 

фінансово-економічну діяльність, здійснюють бухгалтерський облік і сплачують податки; 

2) особистим трудом (тренер, консультант, наставник, лікар тощо) реалізують цілі та 

завдання спільної діяльності; 

3) компенсують іншим Членам Академії, що надають на пільгових  умовах 

приміщення, устаткування і обладнання для проведення занять більярдним спортом, 

витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання та устаткування (амортизацію), а також 

приміщень (комунальні послуги); 

4) безоплатно використовують найменування Академії, її логотип і бланк для 

досягнення спільних цілей, рекламують Академію під час виступів своїх учнів на 

спортивних змаганнях як в Україні, так і за її межами; 

5) користуються пільгами і преференціями фінансово-економічного характеру під 

час проведення спортивних змагань, інших заходів під егідою УБА. 
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13. Засновник Академії: 

1) на термін дії Договору про спільну діяльність надає у безоплатне користування 

іншим Членам Академії (в суборенду) невиключні майнові права інтелектуальної власності 

на використання комерційного найменування Академії та її логотипу; 

2) надає фінансово-економічні преференції Членам Академії (їх представникам) під 

час проведення змагань (турнірів) з більярду, інших спортивних заходів, що проводяться 

під егідою Засновника; 

3) регулярно розміщує на офіційному веб-сайті УБА матеріали про Академію, її 

школи, досягнення її учнів; 

4) як уповноважена іншими Учасниками Договору особа, здійснює ведення спільних 

справ Членів Академії на підставі відповідної письмової довіреності Учасників Договору. 

ІV. Керівництво Академією 

14. Ведення спільних справ Учасників Договору про спільну діяльність, зокрема 

щодо діяльності Академії, здійснюється Сторонами Договору (Членами Академії) за їх 

спільною згодою відповідно до статті 8 Договору про спільну діяльність. 

15. Загальне керівництво Академією здійснює її Засновник відповідно до умов 

Договору про спільну діяльність, за яким його Учасники уповноважують Засновника на 

ведення спільних справ Членів Академії. 

16. Безпосереднє керівництво Академією здійснює її Президент, який призначається 

на посаду (звільняється з посади) Засновником Академії відповідно до Статуту УБА і є 

підзвітним йому.  

17. На посаду Президента Академії призначається особа, яка є громадянином 

України, має вищу освіту (переважно педагогічну та/або з фізичного виховання і спорту) 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”.  

18. Президент Академії:  

1) здійснює безпосереднє керівництво Академією та ведення поточних справ, 

координацію спільної діяльності Членів Академії;  

2) представляє Академію на підприємствах, в установах, організаціях та органах 

влади;  

3) видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх 

виконання;   

4) має право підпису документів від імені Академії, а також другого підпису 

фінансових документів; 

5) є депозитарієм Договору про спільну діяльність, а також Протоколів про 

приєднання та Додаткових протоколів до зазначеного Договору;  

6) веде Реєстр Членів Академії, зокрема шкіл більярдної майстерності; 

7) організує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, 

у тому числі додержання вимог охорони здоров’я і праці, антидопінгового законодавства, 

санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки;  

8) несе відповідальність за виконання покладених на Академію завдань, за стан і 

збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння Академії.  

19. Засновник Академії може своїм рішенням призначити працюючого на 

громадських засадах Почесного Президента Академії з числа відомих громадських та/або 

державних діячів. 
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Почесний Президент Академії має право голосу (три голоси) на зборах Членів 

Академії (Учасників Договору), брати участь у всіх заходах Академії, представляти 

Академію під час урочистих заходів тощо. 

20. В Академії за рішенням Правління УБА можуть створюватись і діяти 

Піклувальна рада та Батьківський комітет:  

1) Піклувальна рада формується Членами Академії, затверджується Правлінням 

УБА і контролює додержання Академією вимог чинного законодавства під час здійснення 

спільної діяльності, організує благодійні заходи щодо фінансової підтримки Академії; 

2) інтереси дітей та юнацтва в Академії представляє Батьківський комітет, який 

обирається на загальних зборах батьків дітей, затверджується Правлінням УБА і вносить 

рекомендації керівництву Академії щодо організації навчально-тренувального процесу в 

Академії. 

V. Фінансово-господарська діяльність  

та матеріально-технічна база Академії 

21. Фінансово-господарська діяльність Академії провадиться відповідно до 

законодавства та цього Положення.  

22. Фінансові операції, що стосуються спільної сумісній діяльності Сторін Договору 

та/або Членів Академії, здійснюється через поточний рахунок Учасника Договору про 

спільну діяльність, який йменується як ТОВ “Лідер ВМС”. 

23. Документи, що передбачають здійснення фінансових операцій Членів Академії 

мають підписуватись Засновником Академії (її Президентом), який уповноважений на 

ведення спільних справ, а також членом Академії (Учасником Договору про спільну 

діяльність), через якого здійснюються фінансові операції. 

24. Інші Члени Академії мають право здійснювати контроль за діяльністю члена 

Академії, через якого здійснюються фінансові операції в межах Договору про спільну 

діяльність, шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останнього. 

25. Фінансування Академії здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів 

Засновника Академії, її Членів, пожертв благодійників і спонсорів, інших джерел не 

заборонених чинним законодавством.  

26. Академія може мати власну або орендовану матеріально-технічну базу, або ж 

таку, що надана їй Членами Академії у пільгове користування. 

27. Всі доходи, що отримуються кожним Членом Академії у результаті спільної 

діяльності, використовуються цим Членом самостійно, на свій розсуд, в тому числі і на 

відшкодування витрат та покриття збитків за спільною діяльністю. 

28. Сплата податку на прибуток від сумісної діяльності та інших обов’язкових 

платежів здійснюється кожним Членом Академії самостійно в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

29. Спільні витрати та збитки членів Академії покриваються за рахунок їх прибутків, 

отриманих в результаті спільної діяльності. 

30. Відшкодування боргів, набутих у результаті спільної діяльності та в інтересах 

усіх Членів Академії, здійснюється на солідарній основі, якщо Академія припиняє свою 

діяльність (розірвання Договору за спільною згодою Сторін без його подальшого 

відновлення). 
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VІ. Міжнародне співробітництво 

31. Академія за наявності належної матеріально-технічної бази і коштів має право 

підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, 

брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін делегаціями з метою вивчення 

міжнародного досвіду роботи.  

32. Академія має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі 

зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн, які затверджуються Правлінням УБА.  


