
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до Статуту 

Фізкультурно-оздоровчого закладу 
<dIлавальний басейн «Купав&» 

J. 

РозгJIJJНYВШИ подання директора комунального підприємства 
Фізкультурно-оздоровчий заклад «Плавальний басейн «Купава» 
Федоренко Т.С., відповідно до закону України «Про фізичну культуру і спорт», 
керуючись п. ЗО ст. 26 Закону України <dIpo місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації пос~йної депутатської КОМІСІІ з 
гуманітарних питань, з метою вдосконалення та підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності даного закладу, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до статуту Фізкультурно-оздоровчого закладу 
<dJлавальний басейн <<Купав&» (що додаються). 

2. Подати зміни до Статуту на реєстрацію до виконавчого комітету 
Броварськоіміськоіради. 

3. Контроль за виконaнНJI цього рішення покласти на заступника міського 
голови ВШlоградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради . І.В.Сапожко 
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До Статуту Фізкультурно-оздоровчого закладу 

(illЛАВАЛЬНИЙБАСЕЙН«КУПАВ~) 

м.БроваРII 

2010 рік 



Стапи 7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
І ВІДНОСИНИ З ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 

Абзац 1 пункту 7.1 викласти у наступній редакції: 
«Методичну діяльність закладу координує Відділ з фізичної культури та 

спорту Броварської міської радІО). 

Абзац 2 пункту 7. І викласти у наступній редакції: 
«Структура та штатний розпис встановлюється Закладом та 

затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів - Виконкомом 

Броварської міської ради». 

з абзацу 2 пункту 7.2 вилучити словосполучення «за поданням 

начальника відділу з фізичної культури та спорту Броварської міської радІО). 

Секретар ради І.В.Сапожко 



Подання: 

Дирехтор Фізкультурно-оздоровчого 

закладу «Плав8ЛЬНИЙ басейн «Купав а» 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

~ т.с.ФедllJ'eпra 

Л'М.ВИНоградов 
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Прошу Вашого до во ЗГЛJIД сесії Броварської міськоі ради, 
проект рішення, за клопотанням к · ального підприємства Фізкультурно-
оздоровчий заклад <dJnавальний басейн <d(упава»: 

- Про внесеИИJI змін до Статуту Фізкультурно-оздоровчого закладу 
«ІІлавальиий басейн <d(упавю). 

Директор 

Федоренко 
44097 

. .. 

Т.С.Федоренко 

БровареЬКИ}J;В~ 
Вхідний N!J-IIO. jlf~ 
"f)L" 0,- ~~fLp. 
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