
 

 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 10.01.2018 року №  1 

м.Кам’янка 

      

 

Про передачу в оперативне управління 

 закладів освіти та культури  

 

Для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх шкіл, та 

закладів культури що розташовані на території Кам’янської міської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, керуючись Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п.1.а) 

ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням 

міської ради від 28.11.2017 року № 1-12 «Про надання згоди на прийняття 

майна закладів освіти та культури до комунальної власності Кам’янської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області», рішенням 

міської ради від 29.12.2017 року №  2-44 «Про створення комунального закладу  

Публічна бібліотека Кам’янської міської ради» ,   рішенням міської ради від 

29.12.2017 року №  2-45 «Про прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Кам’янського району», виконавчий комітет 

міської ради: 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради: 

-     Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Кам’янська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 

з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради 

Черкаської області; 

- Кам’янський еколого-економічний ліцей Кам’янської міської ради 

Черкаської області; 

-  Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Тимошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Кароля 

Шимановського Кам’янської міської ради Черкаської області; 



 

- Юрчиська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кам’янської міської 

ради Черкаської області; 

- Кам’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

Кам’янської міської ради Черкаської області; 

- Кам’янський будинок творчості дітей та юнацтва Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Станція юних техніків Кам’янської міської ради Черкаської області; 

- Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

«Джерельце» Кам’янської міської ради; 

- Комунальний  заклад  Публічна бібліотека Кам’янської міської 

ради; 

- Музична школа  

2.  Уповноважити начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради Могилку А.П. створити 

комісію з питань прийому-передачі майна із спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Кам’янського району, та провести 

прийом об’єктів у оперативне управління  відділу освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

3. Дане рішення підлягає затвердженню на черговому засіданні сесії 

міської ради. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Нечиталюка О.В. 

  

 

 

 Міський голова                                                                                        В.І. Тірон 


