
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до структури  

комунального закладу «Дитячо- 

юнацька спортивна школа» 

Великодимерської селищної ради 

 

З метою удосконалення структури та оптимізації роботи КЗ «ДЮСШ», 

структурування функціональних напрямів діяльності, забезпечення ефективної 

роботи, відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993, 

Статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Великодимерської селищної ради, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Великодимерська 

селищна рада  

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Внести зміни до структури та чисельності комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа» Великодимерської селищної ради, 

затвердженої рішення Великодимерської селищної ради № 371 ХІІІ-VIII від 

27.05.2021 року «Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа» Великодимерської селищної ради», а саме: 

1.1. Ввести до структури комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради  посаду медичної сестри в 

кількості 0,5 штатних одиниць; 

1.2. Ввести до стурктури комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради  посаду тренера-викладача в 

кількості 1 штатна одиниця, яка розподілена по 0,5 ставки для тренера з легкої 

атлетики та тренера з самбо. 



2. Затвердити структуру комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради в новій редакції (додається). 

3. Бухгалтеру комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа» Великодимерської селищної ради внести зміни в штатний розпис і 

провести відповідні розрахунки згідно внесених змін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 534 ХVІI-VIIІ 



Додаток 

рішення селищної ради  

від 09 вересня 2021 року № 534 XVII-VIII 

 

 

 Структура  

комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»  

Великодимерської селищної ради  

 

 

№ 

з/п 
Назва структурного підрозділу та посад Кількість одиниць 

1 2 3 

1. Директор 1 

2. Інструктор-методист 1 

3. Бухгалтер 1 

4. Тренер-викладач 

 

7 

5. Медична сестра 

 

 

 

 

0,5 

 Всього 10,5 

 

 

Секретар ради    Антоніна СИДОРЕНКО 


