
                           
ПРОЄКТ № 1294 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

__________  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від « ___» ____________20__ року                                                                              № ____   

 
 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 
2021 року № 575 «Про перейменування комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції» 
 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 30 частини 

першої статті 26 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня                

2012 року № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів», рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від «___» ________2022 року № ___  «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 

2018 року № 413 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг 

комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких  клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького», у зв’язку із виробничою 

необхідністю та з урахуванням специфіки роботи дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання Кропивницька  міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
        1. Внести зміни до рішення  Кропивницької міської ради від  08 липня 

2021 року № 575 «Про перейменування комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції», виклавши          

пункт 4 в новій редакції: 
         «4. Затвердити існуючу штатну чисельність в кількості 52,25 штатних 

одиниць. В межах штатної чисельності затвердити 14,25 ставок педагогів-
організаторів.». 
 

2. Управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради утримувати 

штатну   чисельність   комунального   закладу  «Об’єднання  дитячо-юнацьких  
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клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» у межах 

затвердженого кошторису на відповідний рік. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури 

та спорту, заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради С.Колодяжного. 
 
 
 

Секретар міської ради                            Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Катерина Черкасська  35 83 12 



   
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
Управління молоді та спорту 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022  тел. 35 83 09, 35 83 12 
е-mail: umc@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 41844557 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення № 1294  
 

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 
2021 року № 575 «Про перейменування комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції»» 
 

Проєкт рішення підготовлено відповідно статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України 

від 31 жовтня 2012 року № 1230 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів позашкільних навчальних закладів», рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № ___  «Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413 

«Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких  клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького». 
Необхідність розробки цього проєкту рішення виникла у зв’язку зі 

зміною підпорядкування шахового клубу «Гамбіт» (м.Кропивницький, 

вул.Шульгиних, 43) від комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №1 Кропивницької міської ради» до комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких  клубів за місцем проживання Кропивницької 

міської ради», підпорядкованих управлінню молоді та спорту Кропивницької 

міської ради. 
Мета прийняття проєкту рішення: приведення у відповідність статутних 

документів позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню 

молоді та спорту Кропивницької міської ради. 
Зміна мережі дитячо-юнацьких клубів в 2022 році додаткового 

фінансування не потребує. Утримання мережі позашкільних навчальних 

закладів, підпорядкованих управлінню молоді та спорту Кропивницької міської 

ради, здійснюватиметься в межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідний рік. 
Проєкт рішення надається на розгляд: виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту.          
 
 
 

Начальник управління  
молоді та спорту      Вячеслав ГУРСЬКИЙ 
 
 

Катерина Черкасська 35 83 12 

mailto:umc@krmr.gov.ua


 
 
 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 

до проєкту рішення № 1294  
 

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 
2021 року № 575 «Про перейменування комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції»» 
 

 

Зміст положення (норми) рішення 
(діюча редакція) 

Зміст відповідного положення (норми) 

проєкту рішення 
(редакція (зміни), що додаються) 

 
4. Затвердити існуючу штатну 

чисельність в кількості 49 штатних 

одиниць.  

4. Затвердити існуючу штатну чисельність в 

кількості 52,25 штатних одиниць. В межах 

штатної чисельності затвердити 14,25 ставок 

педагогів-організаторів. 
 

          Станом на 20.07.2022р. штатна чисельність 

комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Кропивницької міської 

ради» складає 49 штатних одиниць, в тому числі 13,25 

ставок педагогів-організаторів. Враховуючи зміни  до 

мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, 
штатна чисельність збільшується на 3,25 ставки          
(1 ставка педагога-організатора, 2 ставки керівника 

секції, 0,25 ставки прибиральника службових приміщень) 
за рахунок зменшення штатної чисельності  

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №1 Кропивницької міської ради».   
 

 
 
 
 

Начальник управління  
молоді та спорту      Вячеслав ГУРСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катерина Черкасська 35 83 12 


