
  
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РТЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  
від 28 липня 2016 року                                                  № 462 

 
Про внесення змін до Статуту  
комунального закладу “Дитячий будинок 
“Наш дім”  Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області  

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтею 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України “Про 
освіту”, “Про дошкільну освіту”,  “Про охорону дитинства”,  постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242  “Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”,  спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2012 року 
№ 995/557 “Про затвердження Положення про дитячі будинки і 
загальноосвітні школи – інтернати для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування”, з метою приведення Статуту комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” у відповідність до вимог чинного законодавства 
України,  Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни до Статуту комунального закладу “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 28 квітня                    
2011 року № 483 “Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного 
типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області “Наш дім” та 
затвердження Статуту закладу у новій редакції”,  виклавши пункти 1.4. та 
6.4.  в новій  редакції:  

“1.4. Місцезнаходження  Закладу: 
25028, м. Кропивницький, вул. Героїв України, 4-а”; 
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“6.4. Керівник Закладу під час канікул організовує відпочинок та 

оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних 
таборах, таборах відпочинку  в Україні та за кордоном тощо. Діти, які 
потребують санаторно–курортного лікування, направляються до відповідних 
закладів протягом року”. 

 
2. Відділу сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради спільно з 

відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців 
Кіровоградської міської ради здійснити відповідні організаційно–правові 
заходи, пов’язані з реєстрацією змін до Статуту комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області”. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної 
культури і спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 
функціональних повноважень. 

 
 

 
Міський голова                                          А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорохіна 24 44 27 
                       


