
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.11.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про створення комунального акладу «Центр позашкільної освіти 
учнівської молоді та туристсько-спортивного розвитку громади» 
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Відповідно  до  ч.4  ст.14  Закону  України  «Про  освіту»,  ст.14  Закону
України «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», постанови
Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 «Про затвердження
переліку  типів  позашкільних  навчальних  закладів  і  Положення  про
позашкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки, молоді
та  спорту  України  від  31.10.2012  року  №1230  «Про  затвердження  типових
штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», з метою забезпечення
проведення змістовного дозвілля,  сприяння розвитку здібностей та обдарувань
дітей та учнівської молоді Миколаївської сільської об’єднаної територіальної
громади  у  позаурочний  час,  а  також  профілактики  бездоглядності,
безпритульності, скоєння правопорушень неповнолітніми, керуючись ст.26, ч.1
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
вирішила:

1. Створити з 01 січня 2022 року КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР
ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ  ТА  ТУРИСТСЬКО-
СПОРТИВНОГО  РОЗВИТКУ  ГРОМАДИ»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ  СУМСЬКОГО  РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  (юридична  адреса:
42322, Сумська обл., Сумський район, село Миколаївка, вул.Шевченка, буд.1).

2. Затвердити статут комунального закладу «Центр позашкільної освіти
учнівської молоді та туристсько-спортивного розвитку громади» Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області (додається).

3.  Уповноважити  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради (Макшеєва Н.С.):

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації
комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти  учнівської  молоді  та
туристсько-спортивного  розвитку  громади»  Миколаївської  сільської  ради



Сумського району Сумської області в установленому чинним законодавством
порядку.

3.2. Затвердити структуру і штатну чисельність комунального закладу
«Центр  позашкільної  освіти  учнівської  молоді  та  туристсько-спортивного
розвитку громади» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області у кількості 5 штатних одиниць: 1 ставка директора, 4 ставки керівників
нгуртків. Здійснити підбір та розстановку кадрів.

4. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради 
(Пашкурова В.В.)  забезпечити фінансування діяльності  комунального

закладу  «Центр  позашкільної  освіти  учнівської  молоді  та  туристсько-
спортивного  розвитку  громади»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області в межах кошторисних призначень, передбачених на
фінансування у 2022 році.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку
громади, планування місцевого бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі,
реалізації  державної  регуляторної  політики та  комісію із  соціальних питань,
забезпечення  законності  та  правопорядку,  депутатської  діяльності  та  етики,
освіти, охорони здоров’я, культури та спорту.

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ
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