
     ПРОЕКТ                            

                             
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 26 червня 2018 року                                                                             № 10-11 

м. Кам’янка 

 

Про реорганізацію Станції юних техніків 

Кам’янської міської ради Черкаської області  

та Будинку творчості дітей та юнацтва  

Кам’янської міської ради шляхом злиття  

в Центр художньо-естетичної та  

науково-технічної творчості учнівської молоді 
 

 З метою оптимізації та удосконалення мережі позашкільних навчальних 

закладів, керуючись ч.5 ст.57, 59 Господарського кодексу України, Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - 

підприємців», ст. ст.32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.14,16 Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту», 

Постановою Кабінету Міністрів України 06.05.2001 №433 “Про затвердження 

переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про 

позашкільний навчальний заклад "  наказом Міністерства освіти і 

науки,молоді та спорту України 31.10.2012 №1230 «Про затвердження 

Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Реорганізувати Станцію юних техніків Кам’янської міської ради 

Черкаської області та Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської міської 

ради шляхом злиття у нову юридичну особу Центр художньо-естетичної та  

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради  

Черкаської області з 01.01.2019 року . 

2. Розробити та затвердити Статут Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради  

Черкаської області до 01.11.2018 року. 

3. Створити комісію з реорганізації  Станцію юних техніків 

Кам’янської міської ради Черкаської області та Будинку творчості дітей та 

юнацтва Кам’янської міської ради шляхом злиття. 

4. Розробити штатний розпис Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради  

Черкаської області до 01.11.2018 року. 



5. Встановити, що Центр художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради  Черкаської області є 

правонаступником майнових прав та обов’язків реорганізованих Станції юних 

техніків Кам’янської міської ради Черкаської області та Будинку творчості 

дітей та юнацтва Кам’янської міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради Могилку Анатолія Петровича та постійні комісії міської ради з 

питань бюджету та управління, культури та спорту.  

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 


