
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня 2020 року                    № 16 

     смт. Голованівськ 
 

Про вихід Вільшанської  районної ради 

зі складу засновників комунальних закладів, 

установ та підприємств та надання згоди 

на передачу комунального майна 

із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Вільшанського району  

до комунальної власності Вільшанської 

селищної ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60, пункту 6-2 

Розділу V Прикінцевих та перехідних положень 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, на підставі рішення Голованівської 

районної ради від 18 грудня 2020 року № 13 «Про початок реорганізації 

Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, Новоархангельської 

районних рад Кіровоградської області шляхом приєднання до Голованівської 

районної ради Кіровоградської області», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Вільшанській районній раді вийти зі складу засновників закладів, 

підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл Вільшанського району шляхом передачі прав засновника 

від Вільшанської районної ради до Вільшанської селищної ради, а саме:  



 - Комунального некомерційного підприємства «Вільшанська 

центральна районна лікарня» Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області (код ЄДРПОУ 01995114); 

  - Комунального некомерційного підприємства «Вільшанський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 

38641714); 

  -  Комунального підприємства Вільшанської районної ради (код 

ЄДРПОУ 33158080); 

 - Вільшанської централізованої бібліотечної системи (код ЄДРПОУ 

26449499); 

  -  Вільшанського Центру українсько-болгарської культури (код 

ЄДРПОУ 26449482); 

  - Комунальної установи «Вільшанський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області (код ЄДРПОУ 43861354); 

  - Вільшанського районного україно-болгарського історичного музею 

ім. І.Гуржоса (код ЄДРПОУ 26449341); 

  -     Вільшанської дитячої школи мистецтв (код ЄДРПОУ 02223046); 

  - Вільшанського міжшкільного  навчально-виробничого комбінату 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 

23677403); 

  - Вільшанського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 

34650484); 

  -  Трудового архіву Вільшанського району (код ЄДРПОУ 26505849); 

  -  Вільшанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів (опорний 

навчальний заклад) Вільшанської районної ради Кіровоградської області (код 

ЄДРПОУ 22224444); 

  - Добрянської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів (опорний 

навчальний заклад) Вільшанської районної ради Кіровоградської області (код 

ЄДРПОУ 22224438); 

  - Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вільшанської 

районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 22223723); 

  - Березовобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 

Шевченка (опорний навчальний заклад) Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 22224421). 

 

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 Вільшанського району до комунальної 

власності  Вільшанської селищної ради. 

 

3. Вільшанській районній раді вийти зі складу засновників закладів, 

підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних 



громад селищ та сіл Вільшанського району шляхом передачі прав засновника 

від Вільшанської районної ради до Побузької селищної ради, а саме: 

- Сухоташлицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (опорний 

навчальний заклад) Вільшанської районної ради Кіровоградської області (код 

ЄДРПОУ 38337671). 

 

4. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні 

активи та матеріальні цінності комунального закладу, зазначеного у пункті 3 

цього рішення із спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Вільшанського району до комунальної власності Побузької селищної ради. 

 

5. Передачу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

6. 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 


