
  

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  7 квітня  2017 року                              № 170 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до структури 

Голованівського освітнього округу 

 
 

 Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, затвердженим рішенням Голованівської районної ради від 12 травня 

2010 року № 326 та відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про 

освіту», частини 6 статті 11 «Про загальну середню освіту», частини 6 статті 

16 Закону України «Про дошкільну освіту», статей 110-112 Цивільного 

Кодексу України, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури Голованівського освітнього округу,  

створеного рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90 «Про 

реорганізацію навчальних закладів району та створення Голованівського 

освітнього округу», а саме в додатку № 1: 

- слова «Філія навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

«Крутеньківська загальноосвітня школа» замінити словами «Філія 

навчально-виховного комплексу «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад «Крутеньківська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад»; 

 

- слова «Філія навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

 

 



«Лебединська загальноосвітня школа» замінити словами «Філія навчально-

виховного комплексу «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад «Лебединська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад»; 

 

-  виключити з переліку дошкільних, позашкільних навчальних 

закладів, які входять до складу навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Крутеньківський 

дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області та Лебединський дошкільний навчальний заклад 

«Зайчик» Голованівської районної ради Кіровоградської області. 

 

2. Припинити юридичну особу  «Крутеньківський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області (26520, Кіровоградська область, Голованівський район, село 

Крутеньке, вулиця Центральна, 3 код ЄДРПОУ 37791536) шляхом ліквідації. 

 

3. Призначити ліквідатором Крутеньківського дошкільного   

навчального закладу «Сонечко» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області  начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Голованівської районної державної адміністрації Туза Сергія Віталійовича 

(адреса проживання: с. Грузьке, Голованівський район, вулиця Миру, 3, 

ідентифікаційний номер   2544517330). 

 

4. Ліквідатор здійснює керівництво діяльністю Крутеньківського 

дошкільного  навчального закладу «Сонечко» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області  до завершення процесу ліквідації.  
 

5. Встановити строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог 2 (два) 

місяці з моменту офіційного опублікування повідомлення про ліквідацію 

Крутеньківського дошкільного  навчального закладу «Сонечко» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області. 
 

6. Ліквідатору вжити всіх передбачених чинним законодавством 

України заходів, пов’язаних з ліквідацією Крутеньківського дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області,  в тому числі:  

- протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію;  

- попередити всіх працівників, що перебувають в трудових відносинах 

з юридичною особою про їх наступне вивільнення; 

- здійснити заходи по виявленню та стягненню дебіторської 

заборгованості, а також розрахунки за кредиторською заборгованістю;  

-  провести повну інвентаризацію майна та коштів; 



- скласти проміжний та ліквідаційний баланси та подати на 

затвердження голові Голованівської районної ради;  

- передати документи, що підлягають обов'язковому зберіганню до 

архівної установи в установленому законодавством порядку; 

- забезпечити подання державному реєстраторові необхідних 

документів для внесення до єдиного державного реєстру записів про 

припинення юридичних осіб, в установлений законом строк.  

 

7. Затвердити Положення про філії опорних навчальних закладів в новій  

редакції, а саме: 

 

-    Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська        

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія  

«Свірнівська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Журавлинська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний 

заклад» (додається); 

 - Положення про філію навчально-виховного комплексу «Голованівська    

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка –гімназія 

«Вербівська загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію  навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

«Лебединська загальноосвітня школа- дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Наливайківська загальноосвітня школа» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка –гімназія 

«Голованівська загальноосвітня школа ім. Г. В. Міклея» (додається); 

- Положення про філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Капітанська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Липовеньківська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний 

заклад» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Новосільська загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію  навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад »  



«Семидубська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Грузька загальноосвітня школа» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка –гімназія 

«Клинівська загальноосвітня школа» (додається); 

- Положення про філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Люшнюватська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний 

заклад» (додається); 

- Положення про філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Пушківська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Троянська загальноосвітня школа» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Ємилівська загальноосвітня школа – дошкільний  навчальний заклад 

№1» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Красногірська загальноосвітня школа» (додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Межирічківська загальноосвітня школа» (додається); 

- Положенняпро філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Роздольська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Шепилівська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 

- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Ємилівська загальноосвітня школа – дошкільний  навчальний заклад № 

2» (додається); 

- Положення про філію  навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

«Крутеньківська загальноосвітня школа– дошкільний навчальний 

заклад» (додається); 

- Положення про філію  Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Молдовська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

(додається); 



- Положення про філію навчально-виховного комплексу  «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Розкішненська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний 

заклад» (додається). 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 

 


