
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт директора комунального підприємства «Спеціалізованої
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з фігурного катання на

ковзанах «Крижинка» Тютюнник Наталії Анатоліївни про господарську,
фінансову та іншу діяльність закладу за період з 25.10.2019 по 25.10.2021

роки 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статей 21, 23 Кодексу законів про працю України,  статей 19,  65,
частини 8, статті 78 Господарського кодексу України,  з метою контролю за
забезпеченням  виконання  узгоджених  планових  завдань,  Статуту
«Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з фігурного
катання  на  ковзанах  «Крижинка»,  а  також  ефективного  використання  і
збереження  закріпленого  за  закладом  майна,  задля  розвитку  фізичної
культури  і  спорту  в  Одеській  області  та  оцінки  ефективності  фізичного
виховання дітей та юнацтва,  обласна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звіт  директора  комунального  підприємства  «Спеціалізованої  дитячо-
юнацької  школи  олімпійського  резерву  з  фігурного  катання  на
ковзанах  «Крижинка»  Тютюнник  Наталії  Анатоліївни  про
господарську,  фінансову  та  іншу  діяльність  закладу  за  період  з
25.10.2019 по 25.10.2021 роки взяти до відома.

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
обласної  ради  з  питань  управління  майном  спільної  власності
територіальних громад області.

Проєкт рішення обласної ради
підготовлений та внесений
депутатською фракцією 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ» в Одеській обласній раді



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Одеської обласної ради «Про звіт директора
комунального підприємства «Спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка»
Тютюнник Наталії Анатоліївни про господарську, фінансову та іншу

діяльність закладу за період з 25.10.2019 по 25.10.2021 роки»

Відповідно до пункту 1.17. Статуту «Спеціалізованої дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка»
закладом  надається  звіт  про  виконання  планових  завдань,  копії  щорічних
балансів  та  актів  щорічної  інвентаризації,  довідку  про  результати  власної
фінансово-господарської  діяльності,  включаючи  відомості  про  фактичні
надходження та витрати з реєстром відповідних договорів.

З метою розвитку та підтримки на належному рівні спорту, фізичного
виховання  дітей  та  юнацтва,  контролю  забезпечення  діяльності  Закладу
відповідно до покладених на директора завдань і функцій згідно із чинним
законодавством та у відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей 21,  23  Кодексу  законів  про  працю
України, статей 19, 65, частини 8, статті 78 Господарського кодексу України,
пропонуємо  внести  на  розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  «Про  звіт
директора  комунального  підприємства  «Спеціалізованої  дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка»
Тютюнник  Наталії  Анатоліївни  про  господарську,  фінансову  та  іншу
діяльність закладу за період з 25.10.2019 по 25.10.2021 роки». 

Депутат Одеської обласної ради                       Ольга ЄРГІЄВА


