
 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

шоста  позачергова сесія  восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  №1 

25лютого 2021р. 

смт. Кушугум 

  

Про утворення комунального закладу «Центр культури, спорту та дозвілля» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

              Керуючись   Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України «Про культуру» , «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу» та «Про фізичну культуру і спорт», Цивільним кодексом, 

Господарським кодексом України, Законом України « Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», відповідно до 

наказу Міністерства культури України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 

тарифної сітки», з метою формування нового культурно-мистецького 

середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального 

розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення 

духовних і фізичних сил, 

     КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ВИРІШИЛА: 

1. Створити юридичну особу публічного права– комунальний заклад 

«Центр культури, спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області,місцезнаходження якого визначити за 

адресою: 70435, Запорізька область, Запорізький район, смт. Балабине, 

вул.Червона, буд.4 (надалі «Заклад» Скорочена назва Закладу: КЗ «Центр 

культури, спорту та дозвілля»  

2. Затвердити Статут комунального закладу «Центр культури, спорту та 

дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області (додаток 1) 

3.Віднести до сфери управління  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 



створену юридичну особу - комунальний заклад «Центр культури, спорту та 

дозвілля» 

4.  Призначити тимчасово виконуючою обов’язки директора комунального 

закладу «Центр культури, спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області – Каліновську Марину 

Володимирівну, яка виконує функції керівника до моменту прийняття на 

посаду керівника по конкурсу  згідно Закону України «Про культуру»   

5. Доручити Каліновській Марині Володимирівні провести реєстрацію 

комунального закладу «Центр культури, спорту та дозвілля» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, як юридичної особи в 

порядку, затвердженому чинним законодавством України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності та етики.  

 

 

 Селищний голова                                                 В.С. Сосуновський  


