
     

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  17 липня 2015 року                       № 523 

смт. Голованівськ 

 

Про створення на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів навчально-виховних 

комплексів «загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» 

 

 

Відповідно до статей 43, 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про  освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», з метою 

здійснення безперервної дошкільної освіти, здобуття дітьми дошкільного віку 

дошкільної освіти, збереження мережі загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити на базі: 

Свірнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свірнівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- виховний 

комплекс «Свірнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 

Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лебединської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 

виховний комплекс «Лебединська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Люшнюватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Люшнюватської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 

виховний комплекс «Люшнюватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

 

 



дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Роздольської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- виховний 

комплекс «Роздольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 

Липовеньківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області навчально - виховний комплекс 

«Липовеньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 

Крутеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Крутеньківської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 

виховний комплекс «Крутеньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Капітанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області навчально- виховний комплекс 

«Капітанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області. 

 

2. Затвердити статути новостворених навчально-виховних комплексів 

(додаються). 

 

3. Визначити, що навчально-виховні комплекси є правонаступниками усіх 

майнових прав та обов’язків загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних 

закладів. 

 

4. Доручити директорам навчально-виховних комплексів зареєструвати 

Статути у встановленому законом порядку. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у 

справах сім’ї . 

 
 

 

Голова районної ради                                                                    О.Чушкін 

 

 


