
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

Проєкт РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ___ 

 

Про затвердження структури та 

штатної чисельності 

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», Господарським кодексом України, Наказом 

Міністерства України у справах сім’ї,  молоді та спорту України від 21 березня 

2006 року № 894 «Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» (із змінами), Статутом 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», затвердженим 

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  структуру та штатну чисельність працівників 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у чисельності – 19 

штатних одиниць (додаток 1); 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

(Віталій ОНОША). 

 

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО 



 

 

Додаток 1  

до рішення ІХ сесії VIII скликання  

Валківської міської ради  

від 24 червня  2021 року № ___ 

 

СТРУКТУРА ТА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

працівників Комунальної установи «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» 
 

№ з/п Назва структурного підрозділу 
 

 

Кількість 

штатних посад 

    

1 Директор  1 

3 Головний бухгалтер  1 

4 Бухгалтер   1 

5. Головний фахівець  3 

6. Провідний професіонал  2 

7. Фахівець І категорії  3 

8. Інструктор з фізичної культури і спорту  8 

Всього  19 

 

 

Секретар міської ради       Людмила ІВАНСЬКА 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення «Про затвердження структури та штатної чисельності 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»» 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Для здійснення діяльності Комунальної установи «Центр фізичного 

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

району Харківської області» виникає необхідність затвердити структуру та 

штатну чисельність установи 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 працівникам Центру буде нараховуватись за рахунок коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті Валківської міської територіальної громади, 

виходячи із реальних фінансових можливостей. 

 

3. Прогроз результатів 

 

Відповідно до затвердженої штатної чисельності працівників Центру 

будуть реалізовані завдання та функції, покладені на Центр. Затверджена 

структура дасть змогу забезпечити розвиток фізичної культури шляхом надання 

Центром фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та 

здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом проведення заходів, 

спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на 

забезпечення рухової активності людей для їх гармонійного фізичного розвитку 

та ведення здорового способу життя. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань  

молоді, фізичної культури та спорту  

Валківської міської ради                 Ірина ТУРЧИН 

 


	Додаток 1

