
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  22 липня  2016року                           № 90 

смт. Голованівськ 

 

Про реорганізацію навчальних закладів району 

та створення Голованівського освітнього округу 

 

Керуючись пунктом 20 частиною 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 2010року 

№ 326 та відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень Закону України від 24 

грудня 2015 року № 911-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», частини 1 статті 18, частин 4, 5 статті 36 Закону України «Про 

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

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», статей 110-112 Цивільного кодексу 

України, з урахуванням Положення про освітній округ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року №79), з 

метою забезпечення дітей якісною освітою та створення Голованівського 

освітнього округу,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити Голованівський освітній округ згідно додатку № 1 до цього 

рішення. 

 

2. У межах освітнього округу створити три навчально-виховних об’єднання 

до мережі яких включити опорні загальноосвітні навчальні заклади, їх філії, 

дошкільні та позашкільні навчальні заклади визначені у додатку № 1 цього 

рішення. 

 

 



3. Затвердити в новій редакції статути опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів зазначених у додатку № 1 рішення (додаються).  

 

4. Утворити на базі майна загальноосвітніх шкіл району, які перелічені в п. 

7 цього рішення, філії опорних навчальних закладів відповідно до додатку № 1 

до цього рішення та затвердити відповідні положення про філії опорних 

навчальних закладів (додаються). 

 

5. Директорам опорних загальноосвітніх навчальних закладів: 

- призначити завідуючими філій опорних навчальних закладів директорів 

загальноосвітніх шкіл району на базі яких утворено відповідні філії після їх 

вивільнення з займаних посад; 

- привести штатні розписи опорних загальноосвітніх закладів у 

відповідність до законодавства. 

 

      6.  Затвердити положення про навчально-виховні об’єднання зазначені в 

додатку № 1 до цього рішення (додається). 

 

7.  Припинити діяльність юридичних осіб шляхом їх ліквідації: 

1) Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Г.В. Міклея 

Голованівської районної ради  Кіровоградської області (26508, Кіровоградська 

область Голованівський район, селище Голованівськ, вулиця Радянська, 

будинок 50; код ЄДРПОУ  33351109). 

2) Клинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Голованівської районної 

ради Кіровоградської області (26525, Кіровоградська область Голованівський 

район, село Клинове, вулиця Шевченка, будинок 8; код ЄДРПОУ 32932883) 

3) Навчально-виховний комплекс «Вербівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26509, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Вербове, вулиця Шевченка, будинок 16 ; код ЄДРПОУ  33350970). 

4) Красногірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26540, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Красногірка, провулок Шкільний, будинок 1; код 

ЄДРПОУ  33351141). 

5) Свірнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Голованівської районної 

ради Кіровоградської області (26542, Кіровоградська область Голованівський 

район, село Свірневе, вулиця Перемоги, будинок 2 ; код ЄДРПОУ  33351178 ). 

6) Шепилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської районної 

ради Кіровоградської області (26534, Кіровоградська область Голованівський 

район, село Шепилове; код ЄДРПОУ  33351089). 

7) Навчально-виховний комплекс «Ємилівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26532, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Ємилівка, вулиця Енгельса, будинок 7; код ЄДРПОУ  33351136). 



8) Навчально-виховний комплекс «Ємилівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» №2 Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26533, Кіровоградська область Голованівський район, 

селище Ємилівка, вулиця Енгельса, будинок 1; код ЄДРПОУ 33351047). 

9) Навчально-виховний комплекс «Розкішненська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26550, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Розкішне, вулиця Садова, будинок  33; код ЄДРПОУ 33351026). 

10) Навчально-виховний комплекс «Новосільська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26551, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Новосілка, вулиця Леніна, будинок  50; код ЄДРПОУ  33350986). 

11) Капітанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради  Кіровоградської області (26554, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Капітанка, вулиця Шкільна, будинок 1; код 

ЄДРПОУ 33351225). 

12) Навчально-виховний  комплекс «Пушківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26553, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Пушкове, вулиця Данилюка , будинок 11; код ЄДРПОУ 33350950). 

13) Люшнюватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26544, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Люшнювате, вулиця Шкільна, будинок 16 ; код 

ЄДРПОУ 32932841). 

14) Навчально-виховний комплекс «Молдовська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26543, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Молдовка, вулиця Суворова; код ЄДРПОУ  33351115).     

15) Роздольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26541, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Роздол, вулиця Шкільна , будинок  2; код ЄДРПОУ 

33351052 ). 

16) Крутеньківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  Голованівської 

районної ради Кіровоградської області  (26520, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Крутеньке, вулиця  Леніна, будинок  36; код 

ЄДРПОУ  33351230). 

17) Навчально-виховний комплекс «Семидубська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26520, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Семидуби, вулиця  Шкільна, будинок  3; код ЄДРПОУ 33351010). 

18) Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26524, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Лебединка, вулиця  Шкільна , будинок  1 корпус А; 

код ЄДРПОУ  33351199). 



19) Межирічківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26510, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Межирічка, вулиця  Чкалова, будинок  5; код 

ЄДРПОУ  32932878). 

20) Троянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Голованівської районної 

ради Кіровоградської області (26530, Кіровоградська область Голованівський 

район, село Троянка, вулиця  Шкільна , будинок  2; код ЄДРПОУ  33351073). 

21) Навчально-виховний комплекс «Журавлинська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26531, Кіровоградська область Голованівський район, 

село Журавлинка, вулиця  Шкільна , будинок  30, корпус А; код ЄДРПОУ 

33350991). 

22) Наливайківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26512, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Наливайка, вулиця  Центральна, будинок 1; код 

ЄДРПОУ 33351204 ). 

23) Комунальний заклад Шепилівський дошкільний навчальний заклад 

Голованівської районної ради Кіровоградської області (26534, Кіровоградська 

обл., Голованівський район, село Шепилове, вулиця Леніна, будинок 1А, код 

ЄДРПОУ 40210238). 

24) Люшнюватський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області (26544, Кіровоградська 

обл., Голованівський район, село Люшнювате, вулиця Піонерська, будинок 5, 

Код ЄДРПОУ 34163442). 

25) Свірнівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26542, Кіровоградська обл., 

Голованівський район, село Свірневе, вулиця Перемоги, будинок 23, Код 

ЄДРПОУ 37791541). 

26) Капітанський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 

Голованівської районної ради Кіровоградчької області (26554, Кіровоградська 

обл., Голованівський район, село Капітанка, вулиця Шкільна, будинок 1, Код 

ЄДРПОУ 34628805). 

27) Липовеньківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області (26552, Кіровоградська 

обл., Голованівський район, село Липовеньке, провулок Попова, будинок 1, Код 

ЄДРПОУ 34628894). 

28) Роздольський дошкільний навчальний заклад «Малятко» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (26541, Кіровоградська область 

Голованівський район, село Роздол, вулиця Шкільна, 32, Код ЄДРПОУ 

34628674). 

 

8. Створити ліквідаційну комісію та затвердити її персональний склад згідно 

з додатком № 2. 

 



9. Ліквідаційна комісія здійснює керівництво діяльністю юридичних осіб, 

зазначених у пункті 7 цього рішення, до завершення процесу ліквідації. 

 

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

місяці з моменту офіційного опублікування повідомлення про ліквідацію 

юридичних осіб, зазначених у пункті 7 цього рішення. 

 

11. Ліквідаційній комісії вжити всіх передбачених чинним законодавством 

України заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичних осіб зазначених в п. 7 

цього рішення, 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 

юридичними особами, зазначеними в п. 7 цього рішення про їх наступне 

вивільнення та запропонувати їм працевлаштування в опорних навчальних 

закладах відповідних навчально-виховних об’єднань; 

- здійснити заходи по виявленню та стягненню дебіторської заборгованості, 

а також розрахунки за кредиторською заборгованістю; 

- провести повну інвентаризацію майна та коштів юридичних осіб, що 

ліквідуються; 

- скласти  проміжні та ліквідаційні баланси юридичних осіб зазначених в п. 

7 цього рішення 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. 

 

12. Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної 

адміністрації: 

-  укласти контракти з директорами опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- здійснити передачу на баланс опорних навчальних закладів основних 

засобів та інших активів у відповідності до структури Голованівського 

освітнього округу. 

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю 

та соціально-економічного розвитку та соціальних питань. 

 

Голова районної ради                                                                                Б.Кучмій



Додаток №1 

до рішення Голованівської  

районної ради  

від  22 липня 2016 року № 90 

 

Голованівський освітній округ 

 

Назва округу Перелік 

навчально-

виховних 

об’єднань  

Перелік опорних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Філії опорних загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Перелік дошкільних, 

позашкільних навчальних 

закладів, які входять до складу 

навчально-виховного об’єднання 

1 2 3 
4 

5 

Голованівський 

освітній округ 

1.Голованівське 

навчально-виховне 

об’єднання 

Голованівської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

 

1. Навчально-виховний 

комплекс 

«Голованівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

ім.Т.Г.Шевченка -

гімназія» Голованівської 

районної ради 

Кіровоградської області 

 
Голованівський дошкільний 

навчальний заклад №3 «Малятко» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 
Голованівський дошкільний 

навчальний заклад №2 «Дзвіночок» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 
Голованівський БДЮТ 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Грузька загальноосвітня школа» 

Грузький дошкільний навчальний 

заклад Голованівської районної 

ради Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка -гімназія 

«Голованівська загальноосвітня школа ім. 

Г. В. Міклея» 

Голованівський дошкільний 

навчальний заклад  №4 «Пролісок» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 



Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка –гімназія 

«Клинівська загальноосвітня школа» 

Клинівський дошкільний 

навчальний заклад «Колосок» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка –гімназія 

«Вербівська загальноосвітня школа - 

дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Красногірська загальноосвітня школа» 

Красногірський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Свірнівська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Шепилівська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» 

 

 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Ємилівська загальноосвітня школа – 

дошкільний  навчальний заклад №1» 

 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

 



ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Ємилівська загальноосвітня школа – 

дошкільний  навчальний заклад № 2» 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Розкішненська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Новосільська загальноосвітня школа - 

дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Межирічківська загальноосвітня школа» 

Межирічківський дошкільний 

навчальний заклад «Світлячок» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Троянська загальноосвітня школа» 

Троянський дошкільний навчальний 

заклад«Сонечко» Голованівської 

районної ради Кіровоградської 

області 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Журавлинська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія навчально-виховного комплексу  

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія 

«Наливайківська загальноосвітня школа» 

Наливайківський  дошкільний 

навчальний заклад «Малятко» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

2. Побузьке 

навчально-виховне 

об’єднання 

Голованівської 

районної ради 

Побузька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Голованівської районної 

ради Кіровоградської 

 Побузький ЦДЮТ Голованівської 

районної ради Кіровоградської 

області 

 Побузький дошкільний навчальний 

заклад №3 «Ромашка» 



Кіровоградської 

області 

 

області. Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 Побузький дошкільний навчальний 

заклад №1 «Орлятко» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Капітанська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Липовеньківська 

загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Люшнюватська 

загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Пушківська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Молдовська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад» 

 

Філія Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів «Роздольська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад» 

 

3.Перегонівське 

навчально-виховне 

об’єднання 

Голованівської 

районної ради 

Навчально-виховний 

комплекс 

«Перегонівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - 

 Філія навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад 

«Крутеньківська загальноосвітня школа» 

Крутеньківський  дошкільний  

навчальний  заклад  «Сонечко» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 



Кіровоградської 

області 

 

дошкільний навчальний 

заклад» Голованівської 

районної ради 

Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа 

школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад  «Лебединська 

загальноосвітня школа» 

Лебединський дошкільний 

навчальний заклад  «Зайчик» 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Філія навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа 

школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад»  «Семидубська 

загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

 

 



 

Додаток № 2 

до рішення Голованівської  

районної ради  

від  22 липня 2016 року 

№ 90 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії 

 

Голова комісії: 

 

Туз Сергій Віталійович - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Голованівської районної державної адміністрації (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 2544517330) 

 

Члени комісії: 

 

Непотенко Валентина Валентинівна головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Голованівської 

районної державної адміністрації (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 2402809425) 

 

Кайданович Майя Степанівна  юрисконсульт відділу освіти, молоді та 

спорту Голованівської районної державної адміністрації (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків - 2965221483) 

 

 

 
 

 
 

 


