
Інформація  

до проведення електронних  консультацій з громадськістю з питання  

«Про припинення діяльності шляхом ліквідації комунального закладу 

Слов’янської міської ради Краматорського району Донецької області 

«Слов’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» 
 

 

Рішенням Краматорської районної ради Донецької області від 26.01.2021 

№ 8/2-53 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності громад 

Краматорського району у комунальну власність Слов’янської територіальної 

громади в особі Слов’янської міської ради» передано комунальний заклад 

«Краматорська районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», 

ЄДРПОУ 26041634, місцезнаходження: селище міського типу Билбасівка, вул. 

Шкільна, 14. 

Розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-цивільної 

адміністрації від 05.11.2021 № 497 «Про затвердження передавального акту 

щодо передачі Краматорської районної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи «Колос» та її майна із спільної власності територіальних 

громад Краматорського району у комунальну власність Слов’янської міської 

територіальної громади» змінено засновника комунального закладу 

Краматорської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

«Колос» (ЄДРПОУ 26041634) місцезнаходження: 84170, Україна, Донецька 

область, Краматорський район, селище міського типу Билбасівка, вулиця 

Шкільна, будинок 14, шляхом виключення зі складу засновників Краматорську 

районну раду (ЄДРПОУ 44116268) та включення Слов'янської міської ради 

(ЄДРПОУ 04052821).  

Даним розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-

цивільної адміністрації затверджено Статут комунального закладу Слов’янської 

міської ради Краматорського району Донецької області «Слов’янська 

комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» у новій редакції. 

В межах фінансової спроможності бюджету Слов’янської міської 

територіальної громади з 05.11.2021 року затверджено штатний розпис КЗ 



«Слов’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» - 1,0 

штатна одиниця (директор – 1 шт. од.). Посади тренерів-викладачів та інших 

працівників не передбачені штатним розписом. 

КЗ «Слов’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» 

не має на балансі або в оперативному управлінні спортивних споруд та/або 

інших приміщень, будівель, тощо. 

 

Станом на звітну дату в Слов’янській міській територіальній громаді 

працюють дві дитячо-юнацькі спортивні школи, які утримуються за кошти 

міського бюджету: 

- Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська 

комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» (вул. Вокзальна, 

59, ЄДРПОУ 32975817); 

- Комунальний заклад «Дитячо-юнацька-спортивна школа м. 

Слов’янська» (вул. Банківська, 70, ЄДРПОУ 38948333). 

1) Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа» має ІІ категорію, 35 штатних одиниць, із 

них 18 штатних одиниць тренерів-викладачів.  

В  КПНЗ «Міська КДЮСШ» діє 6 відділень з видів спорту:  

- дзюдо (116  учнів),  

- боротьба вільна (129 учнів),  

- футбол (140 учнів),  

- легка атлетика (55  учнів),  

- плавання (53 учня),  

- бокс (36 учнів).  

Спортивна школа має власну базу – спортивний зал (вул. Вокзальна, 59) 

та стадіон (вул. Григорія Данилевського, 114 б),  а також орендовані 

приміщення для занять спортивних груп: зал дзюдо (вул. Добровольського, 2, 

орендований у військової частини 3035), зал дзюдо (вул. Ясна, 34, орендований 

у територіальній громади м. Слов’янська в особі Слов'янської міської ради 



(балансоутримувач – КП «Слов’янське тролейбусне управління» Слов'янської 

міської ради), та приміщення у ЗОШ №№ 8, 9, 10, КЗ «Станція юних техніків» 

орендуються щорічно у відділу освіти для проведення тренувань спортсменів 

відділень боксу, вільної боротьби та легкої атлетики. 

2) Комунальний заклад «Дитячо-юнацька-спортивна школа м. 

Слов’янська» має ІІ категорію, 19,83 штатних одиниць, із них 13,83 штатних 

одиниць тренерів-викладачів. 

 В КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська» діє 3 відділення з видів спорту: 

- боротьба греко-римська (135 учня), 

- гімнастика спортивна (112 учнів), 

- легка атлетика (36 учнів). 

Спортивна школа має власну базу – пристосовані приміщення  (вул. 

Банківська, 70), а також орендоване приміщення для занять спортивних груп 

гімнастики спортивної: пристосоване приміщення (вул. Свободи, 1, орендоване 

у ПрАТ «Укртелеком»). 

КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська» має на балансі нежитлове приміщення (м. 

Слов’янськ, вул. Шнурківська, 2), де планується будівництво нової будівлі для 

потреб ДЮСШ (проєкт «Реконструкція нежитлової будівлі та споруд під 

будівлі «КЗ ДЮСШ м. Слов’янськ» за адресою: м. Слов’янськ, вул. 

Шнурківська, 2», номер проєкту: 6914/21-e бюджетної програми «Державний 

фонд регіонального розвитку»). 

З 01.02.2021 року на території смт. Билбасівка, яке з жовтня 2020 року 

увійшло до складу Слов’янської територіальної громади, працюють відділення 

з видів спорту КПНЗ «Міська КДЮСШ» та КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська», в 

яких загалом займаються 128 дітей: 

КПНЗ «Міська КДЮСШ»: 

Відділення футболу (0,5 шт.од.) – 36 дітей; 

Відділення легкої атлетики (0,5 шт.од.) – 25 дітей; 

Відділення вільної боротьби (0,5 шт.од.) – 18 дітей; 

Відділення дзюдо (1  шт.од.) – 49 дітей. 



КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська»: 

Відділення боротьби греко-римської (1,5  шт.од.) – 36 дітей. 

Враховуючи, що в Слов’янській міській територіальній громаді 

функціонують 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, які утримуються за рахунок 

міського  бюджету та мають потенціал до збільшення чисельності тренерів-

викладачів та учнів, утримання в громаді ще одного комунального закладу з 

профілем дитячо-юнацької спортивної школи не є доцільним і фінансово 

обґрунтованим. 

Прийняття рішення «Про припинення діяльності шляхом ліквідації 

комунального закладу Слов’янської міської ради Краматорського району 

Донецької області «Слов’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Колос» в подальшому дасть можливість забезпечити фінансування наявних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в межах доступного фінансового ресурсу та 

в розмірах фінансової спроможності бюджету Слов’янської міської 

територіальної громади. 

 

 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту 

Слов’янської міської ВЦА         Олександр МІЩЕНКО 


