
                                                                          
 
                                                      
                                                        РІШЕННЯ 
                                         тринадцята  сесія VІ скликання 
 
від  15.03.2012 р. №606 
 
Про внесення змін   до Положення  Комунальної 
організації        „ Коростенський    міський   центр 
фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх ” 
Коростенської міської ради ” 
  
          Розглянувши лист начальника  Комунальної організації „ Коростенський    
міський   центр фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх ” Коростенської 
міської ради ” Тімбуровського М.І за вхідним  № 187/02-13 від 14.02.2012р.   
про внесення змін до   Положення комунальної організації  в зв’язку  із 
збільшення видів діяльності  ,  керуючись  ст.25,  п.30 ч.1 ст.26 Закону України  
„ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1 .  Затвердити зміни до   Положення Комунальної організації „ Коростенський    
міський   центр фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх ”Коростенської 
міської ради ” ( додаються).    
 
2.  Зміни до Положення Комунальної організації „ Коростенський    міський   
центр фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх ”Коростенської міської 
ради ”  оформити у відповідності до вимог чинного законодавства України.                                
 
 
Міський голова                                                                                 В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                      В.Ходаківський                                                 
 
Заступник міського голови                                                              О. Дзиґа 
 
Заступник  міського голови                                                            О. Ясинецький 
 
Начальник фінансового управління                                               Л. Щербанюк 
 
Начальник  юридичного відділу                                                     Т. Камінська 
 



                                                                                                      Затверджено: 
                                                                             рішенням Коростенської міської  
                                                                             ради  ( тринадцята  сесія  VI скликання ) 
                                                                             від 15.03.2012р. №606 
 
                                                                                                    
                                                                             Міський голова  
 
                                                                                                     _____________ В.В. Москаленко 
 
 
                                                                     Зміни  
           до  Положення Комунальної організації „ Коростенський     
         міський   центр  фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх ” 
                                  Коростенської міської ради ” 
 
            ( зміни  є невід’ємною  частиною    Положення  Комунальної  організації                 
„Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх ” 
Коростенської міської ради ”, зареєстрованої за № 13061020000001015                    
від 23.05.2011року).   
 
п.4.1.3  розділу 4 Положення викласти в наступній редакції:   
„Укладати угоди з підприємствами, організаціями, установами усіх форм 
власності на виконання робіт  та послуг, що передбачені даним положенням ”. 
 
Розділ 2 Положення доповнити наступними  пунктами: 
2.2.7.Надання   послуг з  прокату спортивного спорядження, обладнання та 
інвентарю. 
2.2.8.Надання  учасникам та відвідувачам фізкультурно – спортивних заходів 
готелів, гуртожитків та пристосованих для тимчасового проживання 
приміщень. 
2.2.9.Автомобільне перевезення спортивних команд, спортивного спорядження, 
обладнання та інвентарю. 
2.2.10.Надання спортивних споруд для проведення спортивно – видовищних 
заходів, занять з фізичної культури і спорту, організації спортивно – 
оздоровчих таборів. 
 
 
Директор Комунальної організації                                     М.І. Тімбуровський 
„Коростенський   міський      центр   
фізичного      здоров’я      населення   
„Спорт для всіх ”      Коростенської  
міської ради ” 
 
 
                                                    м. Коростень -2012р. 


