
УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО  РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
  РІШЕННЯ

від  31  січня   2017  року   №   6                    3 сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про затвердження Положення  про відділ 
освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та 
молоді, соціального захисту Чорноморської 
сільської ради Очаківського району 
Миколаївської області.

Відповідно до ст. 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  заслуха-
вши інформацію  сільського голови Дмитренко А.А. щодо  необхідності розпочати  роботу  відділу
освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального захисту Чорноморської сільської 
ради для забезпечення  повноцінного функціонування  закладів освіти, дошкільної освіти, ку-
льтури, спорту, соціального захисту,  для чого необхідно розглянути та затвердити  Положення про
Відділ, врахувавши  рекомендації  постійної комісії  з питань прав людини, законності, депута-
тської діяльності та  етики,  комунальної власності, медицини, освіти, культури та спорту,  сільська
рада
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  сільського голови Дмитренко А.А. щодо  необхідності розпочати  роботу  від-
ділу освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального захисту Чорноморської 
сільської ради для забезпечення  повноцінного функціонування  закладів освіти, дошкільної
освіти, культури, спорту, соціального захисту,  для чого необхідно розглянути та затвердити
Положення про Відділ,  взяти до відома.

2. Затвердження Положення  про відділ освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, 
соціального захисту Чорноморської сільської ради Очаківського району Миколаївської 
області.

3. Відділ освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального захисту Чорноморської
сільської ради Очаківського району Миколаївської області є самостійною функціональною  
структурою сільської ради з власним бюджетом  та штатним розписом.

4. Уповноважити Кошман Ольгу Василівну на підписання  Положення  про відділ освіти, ку-
льтури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального захисту Чорноморської сільської ради 
Очаківського району Миколаївської області.

5. Вважати  Відділ освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального захисту 
Чорноморської сільської ради Очаківського району Миколаївської області готовим  до  
роботи з 01.02.2017 року.

6. Контроль за виконання м даного рішення покладається на постійну комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності та  етики,  комунальної власності, медицини,
освіти, культури та спорту;

Сільський голова                                                                                                              А.А. Дмитренко


