
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 28 вересня 2021 року                       № 622 
 

 

 

Про затвердження мережі,  

штатів і контингентів 

позашкільних навчальних закладів  

управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

на 2021–2022 роки 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 1               

пункту «а» статті 32, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», постановами Кабінету 

Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку 

типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад» (зі змінами), від  05 листопада 2008 року № 993 «Про 

затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» (зі змінами), 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Затвердити мережу, штати і контингенти позашкільних 

навчальних закладів управління молоді та спорту Кропивницької міської ради 

на 2021-2022 роки  згідно з додатком. 
 

2. Управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради                  

здійснювати утримання мережі позашкільних навчальних закладів в межах 

відповідних бюджетних призначень. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради                                Олег КОЛЮКА 

 
 

Катерина Черкасська  35 83 12 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

28  вересня 2021 року  № 622 

Мережа, штати і контингенти  

позашкільних навчальних закладів  

управління молоді та спорту Кропивницької міської ради  

на 2021–2022 роки 
 

№ 

з/п 
Назва закладу Засновник 

Код згідно 

з ЄДРПОУ 

Дата 

державної

реєстрації 

Місцезнаход-

ження 
Тип закладу 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Кіль-

кість 

груп 

Кіль-

кість 

дітей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 
Комунальний заклад «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Кропивницької міської ради» 

Кропивницька 
міська рада 

23091711 30.09.1993 

25022, 
м.Кропивницький, 

вул. Віктора 

Чміленка, буд. 61 

позашкільний 

навчальний заклад 

спортивного 

профілю 

57,5 53 393 

 

2 
Комунальний заклад «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

Кропивницької міської ради» 

Кропивницька 
міська рада 

31844587 24.01.2002 
25009, 

м.Кропивницький, 
вул. Курганна, буд. 64 

позашкільний 

навчальний заклад 

спортивного 

профілю 

63,0 60 718 

 

3 
Комунальний заклад «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

Кропивницької міської ради» 

Кропивницька 

міська рада 
31919820 11.03.2002 

25006, 

м.Кропивницький, 

вул. Віктора 
Чміленка, буд. 31 

позашкільний 

навчальний заклад 

спортивного 

профілю 

55,5 66 630 

 

4 
Комунальний заклад «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

Кропивницької міської ради» 

Кропивницька 

міська рада 
40756769 18.08.2016 

25006, 

м.Кропивницький, 

вул. Ельворті, буд. 3 

позашкільний 

навчальний заклад 

спортивного 

профілю 

25,0 24 301 

 

5 

Комунальний заклад «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Кропивницької міської 
ради» 

Кропивницька 

міська рада 
42344957 01.08.2018 

25006, 

м.Кропивницький, 

вул. Куроп’ятникова, 

буд. 29 

позашкільний 

навчально-виховний 

заклад 

49 84 1260 

 

 

 

Начальник  управління 

молоді  та спорту                                          Вячеслав ГУРСЬКИЙ 

 


