
 

 
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 листопада 2016 року                    № 113 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до статутів навчальних 

закладів спільної власності територіальних  

громад сіл та селищ району  

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статуту навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка - 

гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90, а саме: 

- абзац дев’ятий пункту 4.5. Розділу IV «Управління навчальним 

закладом» викласти в такій редакції: « - в межах повноважень, передбачених 

чинним законодавством, розпоряджається майном закладу та коштами в 

межах затвердженого кошторису»; 

- пункт 4.5. Розділу IV «Управління навчальним закладом» доповнити 

абзацом наступного змісту: «- з урахуванням вимог чинного законодавства 

укладає від імені закладу правочини, в тому числі на закупівлю товарів, робіт 

і послуг». 

 

2. Внести зміни  до статуту навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90, а саме:  

 

 



- абзац дев’ятий пункту 5.5. Розділу V «Управління навчальним 

закладом» викласти в такій редакції: « - в межах повноважень, передбачених 

чинним законодавством, розпоряджається майном закладу та коштами в 

межах затвердженого кошторису»; 

- пункт 5.5. Розділу V «Управління навчальним закладом» доповнити 

абзацом наступного змісту: «- з урахуванням вимог чинного законодавства 

укладає від імені закладу правочини, в тому числі на закупівлю товарів, робіт 

і послуг». 

 

3. Внести зміни до статуту Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Голованівської районної ради Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90, а саме: 

- абзац дев’ятий пункту 4.5. Розділу IV «Управління навчальним закладом» 

викласти в такій редакції: « - в межах повноважень, передбачених чинним 

законодавством, розпоряджається майном закладу та коштами в межах 

затвердженого кошторису»; 

- пункт 4.5. Розділу IV «Управління навчальним закладом» доповнити 

абзацом наступного змісту: «- з урахуванням вимог чинного законодавства 

укладає від імені закладу правочини, в тому числі на закупівлю товарів, робіт 

і послуг». 

 

4. Керівникам вищевказаних навчальних закладів здійснити державну 

реєстрацію статутів закладів освіти враховуючи внесені зміни згідно з даним 

рішенням. 

 

5. 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 


