
                                                                                                                            
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.02.2018 року                             № 5-15 

м.Кам’янка 

 

Про прийняття книжкових фондів 

бібліотек на баланс відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради  
 

 Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів  права державної та 

комунальної  власності», ст.14 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», рішення Кам’янської  районної ради Черкаської області від 26.01.2018 

№28-2/У-ІІ «Про передачу книжкових фондів міської та сільських бібліотек на 

баланс міської та сільських рад», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування»,  міська рада 

вирішила: 

 

1. Прийняти на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради  книжковий фонд 

Кам’янської центральної районної бібліотеки у кількості 57447 

примірників на суму 456240,0 грн., книжковий фонд бібліотеки 

с.Юрчиха Кам’янського району у кількості 10616 примірників на суму 

23438,0 грн., книжковий фонд бібліотеки с. Тимошівка Кам’янського 

району у кількості 7275примірників на суму 18912,0 грн. 

2. Відділу освіти,культури,молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради  забезпечити організацію використання, 

зберігання книжкового фонду, розроблення та затвердження положення 

про бібліотеки у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та 

бібліотечну справу». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради та 

постійну комісію з питань бюджету та управління комунальним 

майном. 

 

Міський голова                                                       В.І. Тірон 

 



 

 

Пояснююча записка 

 

до проекту рішення  Кам’янської міської ради «Про прийняття книжкових 

фондів бібліотек на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Кам’янської міської ради» 

 

 

 

         1. Підставою для розроблення проекту рішення Кам’янської міської ради 

«Про прийняття книжкових фондів бібліотек на баланс відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Кам’янської міської ради» являються: ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України «Про передачу об’єктів  

права державної та комунальної  власності», ст.14 Закон України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», рішення Кам’янської  районної ради 

Черкаської області від 26.01.2018 №28-2/У-ІІ «Про передачу книжкових фондів 

міської та сільських бібліотек на баланс міської та сільських рад» 

          2. Метою прийняття рішення є забезпечення прийняття, зберігання, 

використання та поповнення книжкових фондів  Кам’янської центральної 

районної бібліотеки та бібліотек сіл Юрчиха та Тимошівка Кам’янської міської 

ради. 

 3. Змін та доповнень до проекту рішення не передбачається. 

4. Реалізація рішення, у разі його прийняття передбачає забезпечення 

гуманітарної політики в бібліотечній справі. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,                             А.П. Могилка 

культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

 
 

 

 

 


