
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  3 квітня  2015 року         № 501 

смт. Голованівськ 

 

Про передачу  дошкільних навчальних  

закладів з комунальної власності  

територіальних громад до  спільної власності  

територіальних громад сіл та селищ  району 

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет на 

2015 рік», ст.89 Бюджетного кодексу України, ст. 137 Господарського 

кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 

вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», враховуючи рішення сесій сільських та селищних 

рад району щодо передачі дошкільних навчальних закладів у спільну 

власність  територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, за 

погодженням постійної комісії Голованівської районної ради з питань 

бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного використання 

майна, приватизації та соціально-економічного розвитку та у зв’язку з 

необхідністю приведення статусу дошкільних навчальних закладів у 

відповідність д вимог бюджетного кодексу України,   

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти з 01 квітня 2015 року безоплатно із комунальної власності 

територіальних громад сіл та селищ району у спільну власність територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району дошкільні навчальні заклади 

району (як юридичні особи) без нерухомого майна, згідно переліку (додається). 

 

 



2. Передати дошкільні навчальні заклади в оперативне управління відділу 

освіти Голованівської районної державної адміністрації. 

 

3. Прийняти безоплатно у спільну власність територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району основні засоби, фонди та матеріальні цінності 

дошкільних навчальних закладів з комунальної власності територіальних 

громад сіл та селищ району. 

 

4. Рекомендувати відділу освіти Голованівської районної державної 

адміністрації, сільським та селищним радам укласти договори позички або 

оренди приміщень дошкільних навчальних закладів та договорів про 

відшкодування витрат орендодавця (позикодавця) на утримання орендованого 

майна. 

 

5. Рекомендувати відділу освіти Голованіської районної державної 

адміністрації прийняти трудові книжки завідуючих дошкільними навчальними 

закладами та внести в них записи про зміну підпорядкованості. 

 

6. Здійснити приймання-передачу дошкільних навчальних закладів у 

спільну власність територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

відповідно до норм чинного законодавства та у місячний термін надати акти 

приймання-передачі на затвердження голові районної ради. 

 

7. Голованівській районній раді після оформлення відповідних 

документів внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженого 

рішенням районної ради від 12 травня 2010 року №326. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішення Голованівської  

районної ради 

від 03 квітня 2015 року  

№ 501 

 

ПЕРЕЛІК 

дошкільних навчальних закладів, які передаються з комунальної 

власності територіальних громад  у спільну власність територіальних 

громад сіл та селищ  району 

 
№ 

п/п 

Назва територіальної 

громади 

Назва дошкільного  

навчального закладу 

Адреса дошкільного 

навчального 

закладу 

1 Голованівськ Голованівський дошкільний 

навчальний заклад №2 

«Дзвіночок» 

смт.Голованівськ 

вул. Радянської 

Армії, 25, 26500 

Голованівський    дошкільний 

навчальний заклад №3 «Малятко» 

смт.Голованівськ 

вул.Міклея, 5, 26500 

Голованівський дошкільний 

навчальний заклад №4 «Пролісок» 

ст.Голованівськ 

вул. Леніна, 26508 

2 Грузька Грузький дошкільний навчальний 

заклад 

с.Грузьке 

вул.Центральна, 

26526 

3 Капітанська Капітанський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Капітанка 

вул.Молодіжна, 

26554 

4 Клинівська Клинівський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Клинове 

вул.Шевченка, 26525 

5 Красногірська Красногірський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Красногірка 

пров.Шкільний, 

26540 

6 Крутеньківська Крутеньківський дошкільний 

навчальний заклад  

с.Крутеньке 

 26520 

7 Лебединська Лебединський дошкільний 

навчальний заклад  

с.Лебединка 

вул.Шкільна, 26524 

8 Липовеньківська Липовеньківський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Липевеньке 

пров.Попова, 26552 

9 Люшнюватська Люшнюватський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Люшнювате 

вул.Центральна, 

26544 

10 Межирічківська Межиричківський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Межирічка 

вул.Чкалова, 26510 

11 Наливайківська Наливайківський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Наливайка 

вул.Центральна, 

26512 

12 Побузька Побузький  дошкільний 

навчальний заклад №1 «Орлятко» 

с.Побузьке 

вул. Пірогова,3   

26555 

Побузький дошкільний навчальний 

заклад №3 «Ромашка» 

с.Побузьке, 26555 



 

13 Роздольська Роздільський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Роздол 

вул.70-річчя Жовтня, 

26541 

14 Свірнівська Свірнівський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Свірневе 

вул.Перемоги, 26542 

15 Троянська Троянський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Троянка 

вул.Шкільна, 26530 

16 Шепилівська Шепилівський ДНЗ с.Шепилове 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


