
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Шоста сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  04 березня 2021 року                                                               №

Про реорганізацію КЗ «Помічнянська
міська дитяча бібліотека» шляхом
приєднання до КЗ «Центральна
бібліотека» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради

    Відповідно до рішень четвертої сесії Помічнянської міської ради 8-го
скликання від 20.01.2021 року № 101 «Про відкриття дитячого відділу в
КЗ «Центральна бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської міської ради»
та № 102 «Про направлення звернення до Міністерства культури та
інформаційної політики України щодо погодження злиття бібліотечних
закладів, згідно Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»,
Положення про Держмистецтв, затвердженого 27.05.2020 року № 434 «Деякі
питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері культури»,
яким визначено основі завдання в питанні реалізації державної політики у сфері
мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти, у тому числі подає Міністерству
культури та інформаційної політики України пропозиції щодо погодження
рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно
реорганізації та ліквідації бібліотек, що перебувають у державні та комунальній
власності,  враховуючи лист Державного агентства України з питань мистецтв
та мистецької освіти (Держмистецтв) від 18.02.2021 року № 1-17/2-36/305
«Щодо бібліотечних закладі Помічнянської громади», керуючись статтею 26,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад «Помічнянська міська дитяча
бібліотека» шляхом приєднання до комунального закладу «Центральна
бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської міської ради.



 2. Утворити ліквідаційну комісію з реорганізації комунальних закладів
«Помічнянська міська дитяча бібліотека» та «Центральна бібліотека»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради у складі 3-х чоловік, а саме :

Голова комісії :
Яценко Вікторія Василівна           - начальник відділу культури, туризму,
                                                                молоді та спорту
Заступник голови комісії
Щербатюк Артем Сергійович - заступник міського голови з питань
                                                                діяльності виконавчих органів ради
                                                                (соціальна сфера)

Секретар комісії:
Цьома Вікторія Володимирівна - головний бухгалтер відділу культури,
                                                               туризму, молоді та спорту
Члени комісії:

Катранюк Оксана Григорівна      - завідувач КЗ «Помічнянська міська
                                                                    дитяча бібліотека»

Прокопенко Валентина Миколаївна     - директор КЗ «Центральна бібліотека»

      3. Вимоги кредиторів приймаються протягом 2-х місяців з дня прийняття
рішення.

      4. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК
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