
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ІХ сесія VIII скликання  

 

Проєкт РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ___ 

 

Про затвердження директора 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

 

Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 65 Господарського кодексу України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про 

впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» (із 

змінами), Статутом КОМУНАЛЬНОЇ УСТНОВИ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», 

затвердженого рішенням VIII сесії Валківської міської ради VIII скликання від 

21 травня 2021 року № 293, враховуючи висновки постійної комісії міської 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики, 

Валківська міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити на посаду директора Комунальної установи «Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валківської міської ради 

Богодухівського району Харківської області» ТУРЧИН Ірину Олександрівну. 

 

2. Уповноважити Валківського міського голову у встановленому 

законодавством порядку укласти контракт із директором Комунальної установи 

«Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валківської міської 

ради Богодухівського району Харківської області» строком на п’ять років. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
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культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики 

(Віталій ОНОША). 

 

 

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення «Про затвердження директора Комунальної установи 

«Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валківської міської 

ради Богодухівського району Харківської області»» 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Для здійснення керівництва діяльністю Комунальної установи «Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валківської міської ради 

Богодухівського району Харківської області» виникає необхідність 

призначення  директора Центру відповідно до Розділу 4 Статуту 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТНОВИ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІЇ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», затвердженого рішенням VIII сесії 

Валківської міської ради VIII скликання від 21 травня 2021 року № 293 

 

2.  Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Оплата праці директора Центру буде нараховуватись за рахунок коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті Валківської міської територіальної громади. 

 

3. Прогроз результатів 

 

Директор Центру буде здійснювати керівництво його діяльністю 

відповідно до завдань, покладених на Центр, нестиме персональну 

відповідальність за реалізацію завдань та функцій та визначатиме 

відповідальність працівників Центру. 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань  

молоді, фізичної культури та спорту  

Валківської міської ради                 Ірина ТУРЧИН 
 


