
 
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 липня  2018 року                            № 308 

смт. Голованівськ 
 

 
Про перейменування дошкільних навчальних 

закладів  та затвердження статутів  

в новій редакції 

 

 З метою приведення у відповідність установчих документів закладів 

дошкільної освіти до вимог чинного законодавства та відповідно до пункту 

20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України  «Про дошкільну освіту»,  Порядку управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл району, 

затвердженого рішенням Голованівської районної ради від 12.05.2010р №326, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати: 

- Голованівський дошкільний навчальний заклад № 3 «Малятко» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 

освіти «Малятко» Голованівської районної ради; 

- Голованівський дошкільний навчальний заклад № 2 «Дзвіночок» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 

освіти  «Дзвіночок»  Голованівської районної ради; 

- Побузький дошкільний навчальний заклад № 1 «Орлятко» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 

освіти «Орлятко»  Голованівської районної ради; 

- Побузький дошкільний навчальний заклад №3 «Ромашка» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 

освіти «Ромашка»  Голованівської районної ради; 

 

 



- Грузький дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної освіти  

«Сонечко»  Голованівської районної ради. 

 

 2. Затвердити в новій редакції статути закладів дошкільної освіти 

Голованівського району:  

- Закладу дошкільної освіти «Малятко»  Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 24709111) (додається); 

- Закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» Голованівської районної ради 

(код ЄДРПОУ 34163416) (додається); 

- Закладу дошкільної освіти «Орлятко»  Голованівської районної ради  

(код ЄДРПОУ 37791562) (додається); 

- Закладу дошкільної освіти «Ромашка» Голованівської районної ради  

(код ЄДРПОУ 37791508) (додається); 

 - Закладу дошкільної освіти «Сонечко» Голованівської районної ради    

(код ЄДРПОУ 34163531) (додається). 

 

3. Зобов’язати керівників закладів дошкільної освіти здійснити дії, 

передбачені чинним законодавством України,  щодо державної реєстрації 

установчих документів закладів у новій редакції.  

 

4. 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 

 

 


