
                                                                                                           
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 жовтня  2012 року        №  253 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення районної ради  

від 12 травня 2010 року № 326 

“Про управління об’єктами  

спільної власності територіальних  

громад сіл та селищ району” 
 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 12 травня 

2010 року № 326 “Про управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району”, а саме: 

 

- Пункти 16, 20 Переліку підприємств, установ і організацій спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району (додаток 1) 

викласти в такій редакції:  

 
№ 

п/п 

Назва підприємства, установи, 

організації спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

району 

Юридична адреса Примітка 

16 Навчально-виховний комплекс 

“Молдовська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад 

26543 

с. Молдовка 

вул. Суворова 

 

20 Навчально-виховний комплекс 26532  



“Вербівська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад”  

26509 

вул. Центральна 

 

 

- Пункти 10, 14  Розділу “Відділ освіти” Переліку підприємств, установ і 

організацій спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, право забезпечувати галузеву політику яких надане 

структурним підрозділам районної державної адміністрації без права 

розпорядження майном спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл району, що перебувають на балансі даних підприємств, 

установ та організацій (додаток 5) викласти в такій редакції:  

 
№ 

п/п 

Назва підприємства, установи, 

організації спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

району 

Юридична адреса Примітка 

10 Навчально-виховний комплекс 

“Молдовська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад 

26543 

с. Молдовка 

вул. Суворова 

 

14 Навчально-виховний комплекс 

“Вербівська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад”  

26532 

26509 

вул. Центральна 

 

 

 

- Пункт 42 Додатку 1 Перелік підприємств. установ і організацій 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл району – 

виключити. 

- Додаток 5 Перелік підприємств, установ і організацій спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району, право 

забезпечувати галузеву політику яких надане структурним 

підрозділам районної державної адміністрації без права 

розпорядження майном спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл району, що перебувають на балансів даних 

підприємств. установ та організацій  доповнити текстом: 

 
№ 

п/п 

Назва підприємства, установи, 

організації спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

району 

Юридична адреса Примітка 

Голованівський районний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

1 Районний стадіон  «Колос» з 

адміністративним приміщенням 

смт. Голованівськ 

вул. Леніна, 38а 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


