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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» ___________ 2018 року                    № ______ 

 
м. Кропивницький 

 

Про затвердження мережі 

та переліку платних послуг 

комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького»  

, 2223 

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Переліком платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від            

27 серпня 2010 року № 796, Порядком надання платних послуг державними 

та комунальними навчальними закладами, затвердженим спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та 

Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року        

№ 1196/18491, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 05 червня 

2018 року № 1703 «Про створення комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького», Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

                                            В И Р І Ш И В: 
  

1. Затвердити мережу дитячо-юнацьких клубів, що входять до 

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

проживання Міської ради міста Кропивницького» (додаток 1). 

2. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватись 

структурними підрозділами комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

(додаток 2). 
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3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 30 серпня 2011 року 

№ 842 «Про дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                           А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорохіна 24 44 27 

 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради  

міста Кропивницького 

«___» __________ 2018 

№ _____ 

 

Мережа  

дитячо-юнацьких клубів, 

що входять до комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

 

1 Дитячо-юнацький клуб “Вогник”      - вул. Віктора Чміленка, 89 

2 Дитячо-юнацький клуб “ Гермес”      - вул. Волкова, 30 

3 Дитячо-юнацький клуб “Гірник”      - вул. Куроп’ятникова, 29 

4 Дитячо-юнацький клуб “Зоряний”      - вул. Генерала Жадова, 21, корп.3 

5 Дитячо-юнацький клуб “Моноліт”      - проїзд Тінистий, 5 

6 Дитячо-юнацький клуб “Мрія”      - вул. Космонавта Попова, 20, корп.5 

7 Дитячо-юнацький клуб “Надія”      - вул. Академіка Корольова, 11 

8        Дитячо-юнацький клуб “Промінь”      - вул. Велика Перспективна, 6/3-б 

9 Дитячо-юнацький клуб “Ровесник”      - вул. Вокзальна, 33 

10 Дитячо-юнацький клуб “Скіф”      - вул. Генерала Жадова, 7 

11 Дитячо-юнацький клуб “Старт”      - вул. Михайлівська, 55 

12 Дитячо-юнацький клуб “Україна”      - вул. Пашутінська, 12 

13 Дитячо-юнацький клуб “Чайка”      - вул. Волкова, 26, корп.1 

14 Дитячо-юнацький клуб “Юність”      - вул. Бєляєва, 7, корп.3 

 

 

Начальник управління молоді та спорту                                С. Колодяжний 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради  

міста Кропивницького 

«___» __________ 2018 

№ _____ 

Перелік  

платних послуг, які можуть надаватись структурними підрозділами 

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

проживання Міської ради міста Кропивницького» 

1. Проведення курсів, гуртків, факультативів (зокрема іноземних 

мов, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, 

крою та шиття та ін.) за художнім, туристичним, спортивним, оздоровчим та 

гуманітарним напрямами. 

2. Організація та проведення у позанавчальний час (у тому числі 

канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, художнім, 

туристичним, екологічним, спортивним та гуманітарним напрямами, крім 

тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного або 

міського бюджету. 

3. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної 

культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не 

належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального 

фонду міського бюджету. 

4. Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та 

обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 

діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду міського 

бюджету. 

5. Організація та проведення культурно-масових заходів, якщо це 

не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, яка 

фінансується за рахунок коштів загального фонду міського бюджету. 

6. Надання у тимчасове користування театральних та сценічних 

костюмів, предметів культурно-побутового призначення, аудіо- та 

відеотехніки, іншого обладнання, якщо це не передбачено навчальними 

планами та не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів 

загального фонду міського бюджету. 

 

 

Начальник управління молоді та спорту                                С. Колодяжний 
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cuingruvr HaKa3oM ocsiru i nayxra Yr<parun' MinicrepcrBa

eKoHoMiru yxp aiwu, Qinancin vrpaiuu ni4]z nLIrH'n 2010 poKy
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