
ПОГОДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету  
        Кіровоградської міської ради  
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        Проект 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  "_____"___________ 2013 року №_______ 

 
Про затвердження  змін до Статутів 
комунальних закладів  «Комплексні  
дитячо-юнацькі спортивні школи  
№ 1, 2, 3 Кіровоградської міської ради» 

 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2  п. «б»                  

ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                       
статтями 26, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та 
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної 
практики, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України                    
від 02 лютого 2011 року № 49, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

                                                                         
1. Затвердити зміни до Статутів комунальних закладів  «Комплексні 

дитячо-юнацькі спортивні школи № 1, 2, 3 Кіровоградської міської ради»:  
до Статуту комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради», затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року № 2271,  
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради   25 березня 2013 року № 14441050003007925,  а 
саме: 

пункт 10.2 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 10.3 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 



 2 

перший абзац пункт 10.6 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ» затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 12.5 розділу 12 «ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ» 
затвердити в новій редакції, що додається. 

до Статуту комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради», затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року № 2272,  
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради   31 травня 2013 року № 14441050003007924,  а 
саме: 

пункт 10.2 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 10.3 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 

перший абзац пункт 10.6 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ» затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 12.5 розділу 12 «ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ» 
затвердити в новій редакції, що додається. 

до Статуту комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради», затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року № 2273,  
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 28 березня 2013 року № 14441050003007923,  а 
саме: 

пункт 10.2 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 10.3 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
затвердити в новій редакції, що додається; 

перший абзац пункт 10.6 розділу 10 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ» затвердити в новій редакції, що додається; 

пункт 12.5 розділу 12 «ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ» 
затвердити в новій редакції, що додається. 

2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
забезпечити реєстрацію змін до Статутів комунальних закладів  «Комплексні 
дитячо-юнацькі спортивні школи № 1, 2, 3 Кіровоградської міської ради», 
зазначених в пункті 1 даного рішення, згідно з чинним законодавством 
України.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 

 
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 
 
Куценко 24 38 52 


