
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
«_____» ________________ 2013 року  
№ __________________ 

 
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ 

комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька  
спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради» 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною 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. 

10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
10.2. Джерелом формування ресурсів закладу є: 
кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безоплатної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
пасивні доходи; 
кошти або майно, яке надходить до таких  неприбуткових організацій як 

компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів 
державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації 
товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання послуг, 
пов’язаних з їх основною діяльністю; 

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи  благодійної, у тому числі 
гуманітарної допомоги, крім дотації на регулювання цін на платні послуги, які 
надаються таким неприбутковим організаціям або  через них їх отримувачам 
згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

10.3. Кошти, отримані Закладом, використовуються для провадження 
діяльності, передбаченої його Статутом. 

10.6. Заклад у процесі фінансово – господарської діяльності має право: 
самостійно розпоряджатися коштами відповідно до Статуту. 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ  
12.5. У разі ліквідації Закладу його активи за рішенням власника 

передаються іншому неприбутковому закладу відповідного виду або 
зараховуються до доходу  бюджету. 

 
 

Начальник відділу фізичної культури  
та спорту Кіровоградської міської ради     О.Куценко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
«_____» ________________ 2013 року  
№ __________________ 

 
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ 

комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька  
спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради» 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною 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. 

10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
10.2. Джерелом формування ресурсів закладу є: 
кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безоплатної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
пасивні доходи; 
кошти або майно, яке надходить до таких  неприбуткових організацій як 

компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів 
державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації 
товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання послуг, 
пов’язаних з їх основною діяльністю; 

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи  благодійної, у тому числі 
гуманітарної допомоги, крім дотації на регулювання цін на платні послуги, які 
надаються таким неприбутковим організаціям або  через них їх отримувачам 
згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

10.3. Кошти, отримані Закладом, використовуються для провадження 
діяльності, передбаченої його Статутом. 

10.6. Заклад у процесі фінансово – господарської діяльності має право: 
самостійно розпоряджатися коштами відповідно до Статуту. 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ  
12.5. У разі ліквідації Закладу його активи за рішенням власника 

передаються іншому неприбутковому закладу відповідного виду або 
зараховуються до доходу  бюджету. 

 
 

Начальник відділу фізичної культури  
та спорту Кіровоградської міської ради     О.Куценко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
«_____» ________________ 2013 року  
№ __________________ 

 
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ 

комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька  
спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради» 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною 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. 

10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
10.2. Джерелом формування ресурсів закладу є: 
кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безоплатної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
пасивні доходи; 
кошти або майно, яке надходить до таких  неприбуткових організацій як 

компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів 
державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації 
товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання послуг, 
пов’язаних з їх основною діяльністю; 

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи  благодійної, у тому числі 
гуманітарної допомоги, крім дотації на регулювання цін на платні послуги, які 
надаються таким неприбутковим організаціям або  через них їх отримувачам 
згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

10.3. Кошти, отримані Закладом, використовуються для провадження 
діяльності, передбаченої його Статутом. 

10.6. Заклад у процесі фінансово – господарської діяльності має право: 
самостійно розпоряджатися коштами відповідно до Статуту. 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ  
12.5. У разі ліквідації Закладу його активи за рішенням власника 

передаються іншому неприбутковому закладу відповідного виду або 
зараховуються до доходу  бюджету. 

 
 

Начальник відділу фізичної культури  
та спорту Кіровоградської міської ради     О.Куценко 

 


