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РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 
двадцять третьої позачергової 

сесії міської ради 

 

від 21.09.2022 року          №  

 

Про внесення змін до Положення  

Кобеляцького Центру культури і 

дозвілля Кобеляцької міської ради 

та затвердження його у новій редакції  

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про культуру», рішенням п’ятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 

від 25.01.2021 № 17 «Про прийняття юридичних осіб закладів культури до комунальної 

власності Кобеляцької міської ради входження до складу засновників, зміну найменування та 

затвердження їх Статутів та Положень в новій редакції», рішення двадцять першої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 08.09.2022 № 2 «Про затвердження 

Положення Кобеляцького Центру культури і дозвілля Кобеляцької міської ради» міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до Положення Кобеляцького Центру культури і дозвілля 

Кобеляцької міської ради, затвердженого рішення двадцять першої сесії Кобеляцької міської 

ради восьмого скликання від 08.09.2022 № 2, а саме: 

1.1.  У розділі 1 «Загальні положення» п. 1.4. викласти у такій редакції: «Центр 

культури і дозвілля є юридичною особою, утримується за рахунок коштів бюджету 

Кобеляцької міської ради, фінансування здійснюється через централізовану бухгалтерію 

відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради  має право 

користуватись печаткою з зображенням герба України та штампами зі своїм найменуванням»; 

1.2.у розділі 4 «Керівництво Центром культури і дозвілля»:  

- п. 4.1. викласти у такій редакції: «Керівництво поточною діяльністю Центру 

культури і дозвілля здійснює директор, який призначається на посаду за конкурсом на 

контрактній основі відповідно до трудового законодавства України на підставі наказу 

начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради»; 

- п.4.4. викласти у такій редакції: «Директор Центру підзвітний Кобеляцькій міській 

раді, відділу культури, туризму, молоді та спорту, виконавчому комітету з усіх питань 

фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед 

ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього 

завдань і функцій згідно з чиним законодавством України». 

 



2. Затвердити Положення Кобеляцького Центру культури і дозвілля Кобеляцької 

міської ради зі змінами у новій редакції (додається).  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських зав’язків. 

 

 

 

Виконуючий повноваження  

міського голови-  

секретар міської ради  В. ЖУКОВ  
 


