
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

30 травня  2019 року            м. Чернігів    № 42/VII- 10   

 

 

Про надання в безоплатне користування 

приміщень Комунального     закладу 

«Позашкільний навчальний заклад 

«Центр роботи з дітьми та молоддю за 

місцем проживання» Чернігівської  

міської ради організаціям та закладам 

комунальної та державної форм власності, 

які функціонують на території міста 

Чернігова, які надають безкоштовні 

послуги дітям та молоді міста 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», на виконання рішень 

Чернігівської міської ради від 27 вересня 2018 року №34/VІІ – 1 «Про 

затвердження міської комплексної цільової програми «Місто Чернігів – 

дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки» (зі змінами та доповненнями від 

29.11.2018 року № 36/VII- 18), та від 27 жовтня 2016 року № 12/VII-10 «Про 

Програму «Молодь міста Чернігова» на 2017-2020 роки», керуючись статтею 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державною 

цільовою соціальною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 2017 р. № 115, з метою організації спільної діяльності Центру і 

організацій та закладів комунальної та державної форм власності, які 

функціонують на території міста Чернігова щодо створення оптимальних 

умов для залучення дітей та молоді до систематичних безкоштовних занять 

фізичною культурою, спортом та туристсько-оздоровчою роботою, 

урізноманітнення проведень молодіжних заходів, міська рада вирішила: 

1. Комунальному закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр 

роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської міської ради 

(Давидов В. В.) надавати у безкоштовне користування приміщення Центру 

організаціям та закладам комунальної та державної форм власності, які 

функціонують на території міста Чернігова, для організації безкоштовних 

занять фізичною культурою, спортом та туристсько-оздоровчою роботою з 

дітьми та молоддю, проведення молодіжних заходів, згідно з додатком. 



2. Зобов’язати організації та заклади комунальної та державної форм 

власності (у разі їх звернення), які функціонують на території міста 

Чернігова, укладати договори позички на безкоштовне користування 

приміщеннями Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад 

«Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської 

міської ради. 

3. Встановити, що вартість комунальних послуг відшкодовується за 

рахунок Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр 

роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Хоніч О. П. та постійну комісію міської ради з питань  

освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та 

спорту ( Білогура В. О.). 

 

 
 

Міський голова В. АТРОШЕНКО 


