
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня 2020 року        № 15 

     смт. Голованівськ 
 

Про вихід Голованівської районної ради 

зі складу засновників комунальних закладів, 

установ і підприємств та надання згоди 

на передачу комунального майна 

із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл району до комунальної власності 

Голованівської, Побузької селищних рад та 

Перегонівської сільської ради 

 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» статті 89 Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності, Цивільного кодексу України, рішення районної ради 

від 12 травня 2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вийти із складу засновників закладів, підприємств та установ, що 

належать до спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району шляхом передачі прав засновника від Голованівської 

районної ради до Голованівської селищної ради, а саме:  

 - Комунального некомерційного підприємства «Голованівська 

центральна районна лікарня» Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 

01995137); 



 - Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради (код 

ЄДРПОУ 38401359); 

 - Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка Голованівської районної 

ради (код ЄДРПОУ 23232546); 

 - Закладу дошкільної освіти «Малятко» Голованівської районної ради 

код ЄДРПОУ 24709111); 

 - Закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 34163416); 

 - Закладу дошкільної освіти «Сонечко» Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 34163531); 

 - Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 42324820); 

 - Комунального закладу «Музей історії Голованівського району» 

Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 26321262); 

 - Комунального закладу «Музей історії підпільної молодіжної 

організації «Спартак» с. Красногірка (код ЄДРПОУ 26322669); 

 - Комунального закладу «Голованівський районний будинок культури» 

Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 26322669); 

 - Комунального закладу «Голованівська районна бібліотека для дітей» 

Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 26322056); 

 - Комунального закладу «Голованівська районна бібліотека для 

дорослих ім. С.В. Шеврякова» Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 

26322043); 

 - Комунального закладу «Голованівська дитяча школа мистецтв» 

Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 02222986); 

 - Голованівської дитячо-юнацької спортивної школи (код ЄДРПОУ 

26321440); 

 - Комунальної установи «Голованівський районний центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» (код ЄДРПОУ 43833400). 

 

2. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні 

активи та матеріальні цінності комунальних закладів, підприємств та 

установ, зазначених у пункті 1 цього рішення із спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району до комунальної 

власності Голованівської селищної ради. 

 

3. Вийти із складу засновників закладів, підприємств та установ, що 

належать до спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району шляхом передачі прав засновника від Голованівської 

районної ради до Побузької селищної ради, а саме:  

 - Побузького ліцею Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 

33351162); 

 - Закладу дошкільної освіти «Ромашка» Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 37791508); 



 - Закладу дошкільної освіти «Орлятко» Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 377791562); 

 - Комунального закладу «Побузька дитяча музична школа початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного 

виховання) системи Міністерства культури і туризму України» (код 

ЄДРПОУ 02223023). 

 

4. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні 

активи та матеріальні цінності комунальних закладів, підприємств та 

установ, зазначених у пункті 3 цього рішення із спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району до комунальної 

власності Побузької селищної ради. 

 

5. Вийти із складу засновників закладів, підприємств та установ, що 

належать до спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району шляхом передачі прав засновника від Голованівської 

районної ради до Перегонівської сільської ради, а саме:  

 - Перегонівського ліцею Голованівської районної ради (код ЄДРПОУ 

32932925). 

 

6. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні 

активи та матеріальні цінності комунального закладу зазначеного у пункті 5 

цього рішення із спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району до комунальної власності Перегонівської сільської 

ради. 

 

7. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Голованівського району до комунальної власності 

Голованівської селищної ради будівлю, яка знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, Голованівський район, с. Троянка, вул. Центральна, 

37. 

 

8. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Голованівського району до комунальної власності 

Перегонівської сільської ради будівлю, яка знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка вул. Шкільна, 

1. 

 

9. Передачу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства 

України та рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району» згідно-актів прийому-передачі майна. 

 



10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 


