
 

      
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 вересня  2015 року         № 549 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження статутів  

дошкільних навчальних закладів 

 

Відповідно до рішення районної ради від 3 квітня 2015 року № 501 

«Про передачу дошкільних навчальних закладів з комунальної форми 

власності територіальних громад до спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району», пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити статути дошкільних навчальних закладів  

Голованівського району: Голованівський дошкільний навчальний заклад №3 

«Малятко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Голованівський дошкільний навчальний заклад №2 «Дзвіночок» 

Голованівської районної  ради Кіровоградської області, Голованівський 

дошкільний навчальний заклад №4 «Пролісок» Голованівської районної  

ради Кіровоградської області, Побузький дошкільний навчальний заклад №1 

«Орлятко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Побузький дошкільний навчальний заклад №3 «Ромашка» Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області, Грузький дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Клинівський дошкільний навчальний заклад «Колосок» Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області, Капітанський дошкільний 

навчальний заклад «Дзвіночок» Голованівської районної  ради 

 
 

 



Кіровоградської області, Крутеньківський дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Лебединський дошкільний навчальний заклад «Зайчик» Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області, Липовеньківський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Голованівської районної  ради Кіровоградської 

області, Люшнюватський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Голованівської районної  ради Кіровоградської області, Межирічківський 

дошкільний навчальний заклад «Світлячок» Голованівської районної  ради 

Кіровоградської області, Наливайківський дошкільний навчальний заклад 

«Малятко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Свірнівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області, Троянський дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Голованівської районної  ради Кіровоградської області, 

Красногірський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області, Роздольський дошкільний 

навчальний заклад «Малятко» Голованівської районної  ради Кіровоградської 

області, Шепилівський дошкільний навчальний заклад Голованівської 

районної  ради Кіровоградської області (додаються)  

  

2. Зобов’язати керівників дошкільних навчальних закладів привести 

установчі документи у відповідність до вимог чинного законодавства 

України. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань культури, спорту, молодіжної політики та у справах дітей. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради            О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


