
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

   П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

  РІШЕННЯ  

 

 09грудня 2022 року                                                                              № 1173 

м. Чортків 

  

Про запровадження проєкту «Університет третього віку» у Чортківській 

міській територіальній громаді та затвердження Статуту Чортківського 

міського комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської 

міської ради  (у новій редакції) 
  

        З метою адаптації людей похилого віку до сучасного суспільного життя, 

формування принципів здорового способу життя, оволодіння новими знаннями, 

важливими навичками і компетенціями, підтримки фізичного та 

інтелектуального здоров’я, сприяння соціалізації, об’єднанню, розширенню 

світогляду, підвищенню якості життя, створенню умов для змістовного 

дозвілля, самореалізації та розвитку творчих можливостей,           

упорядкування видів економічної діяльності юридичної особи  до класифікації 

КВЕД-2010, відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань», Господарського кодексу України, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

 ВИРІШИЛА: 
  

1.Запровадити проєкт «Університет третього віку» у Чортківській міській 

територіальній громаді (далі – Університет третього віку). 

2.Визначити, що Університет третього віку функціонуватиме  як 

структурний підрозділ Чортківського міського комунального закладу «Палац 

дітей та юнацтва» Чортківської міської ради. 

           3.Затвердити Положення про Університет третього віку, згідно  додатку 1 

           4.Здійснювати фінансування Університету третього віку в межах 

видатків, виділених на утримання Чортківського міського комунального 

закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради, на відповідний 

бюджетний період. 

           5.Розширити види діяльності юридичної особи Чортківський міський 

комунальний заклад «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради та 

додати наступний вид діяльності за КВЕД: 71.20 «Технічні випробування та 

дослідження». 



           6.Затвердити Статут Чортківського міського комунального закладу 

«Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради у новій редакції згідно з 

додатком 2. 

7.Директорові Чортківського міського комунального закладу «Палац 

дітей та юнацтва» Чортківської міської ради Руслану Пироговському: 

             7.1 У встановленому законодавством порядку здійснити державну  

реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. 

7.2 Забезпечити організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

функціонування Університету третього віку. 

8.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора ГУРИНА 

та постійну комісію міської ради з питань розвитку освіти, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Володимир ШМАТЬКО 

 

 
                    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


