
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня 2021 року            № 38 

     смт. Голованівськ 
 

Про внесення змін до рішення Голованівської  

районної ради від 18 грудня 2020 року № 17 «Про 

вихід Новоархангельської районної ради 

зі складу засновників комунальних закладів, 

установ та підприємств та надання згоди на 

передачу комунального майна із спільної власності 

територіальних громад сіл та селища 

Новоархангельського району до комунальної  

власності Новоархангельської селищної ради, 

Надлацької та Підвисоцької сільських рад» 

  

 

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» та листів Новоархангельської 

селищної ради від 18 січня 2021 року № 58, Надлацької сільської ради від 18 

січня 2021 року № 27 «Про передачу майна», 
 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення Голованівської районної ради від 18 грудня 

2020 року № 17 «Про вихід Новоархангельської 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 Новоархангельського району до комунальної власності 

Новоархангельської селищної ради, Надлацької та Підвисоцької сільських 

рад», а саме:  

 

1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1.Новоархангельській районній раді вийти зі складу засновників закладів, 

підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл Новоархангельського району шляхом передачі прав 

засновника від Новоархангельської районної ради до Новоархангельської 

селищної ради, а саме: 

 

-  Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної 

ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 

38600846); 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня 

Новоархангельської районної ради» (код ЄДРПОУ 01995226); 

 

- Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 

40779964); 

 

- Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 

40782448) 

 

- Торговицького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 40782500)» 

 

-  Комунальної установи «Новоархангельський районний центр по 

обслуговуванню закладів освіти» Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області (ЄДРПОУ – 40775357) 

 

1.2. Пункт 3 рішення викласти в новій редакції: 

 

«3.Новоархангельській районній раді вийти зі складу засновників закладів, 

підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл Новоархангельського району шляхом передачі прав 

засновника від Новоархангельської районної ради до Надлацької сільської 

ради, а саме:  

 



- Надлацького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 40780765)». 

 

1.3. Пункт 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«5. Новоархангельській районній раді вийти зі складу засновників закладів, 

підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл Новоархангельського району шляхом передачі прав 

засновника від Новоархангельської районної ради до Підвисоцької сільської 

ради, а саме:  

 

- Підвисоцького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 40781161) 

 

- Підвисоцького міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 

23334021); 

 

1.4. Рішення доповнити пунктами 7, 8, 9, 10, 11 такого змісту: 

 

7. Новоархангельській районній раді вийти зі складу засновників Місцевої 

пожежної охорони смт. Новоархангельськ (код ЄДРПОУ 26321411), що 

належить до спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Новоархангельського району шляхом передачі прав засновника від 

Новоархангельської районної ради до Надлацької та Підвисоцької сільських 

рад. 

 

8. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні активи та 

матеріальні цінності комунальної установи, зазначеної у пункті 11 цього 

рішення із спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Новоархангельського району до комунальної власності Надлацької та 

Підвисоцької сільських рад.  

 

9. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та 

селища Новоархангельського району до комунальної власності 

територіальної громади селища та сіл Новоархангельської селищної ради 

наступне майно: 

 

- приміщення Новоархангельського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Новоархангельського 

навчально-виховного об’єднання №1 (смт Новоархангельськ,  вулиця 

Центральна, 45); 

 



 - приміщення Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 (село Мар'янівка, 

вулиця Перемоги, 5); 

 

 - приміщення Скалівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 (село Скалева, 

вулиця Молодіжна, 39); 

 

 - приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи   

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 (смт 

Новоархангельськ, вулиця Набережна, 28); 

 

 - комплекс будівель районного стадіону (смт Новоархангельськ, 

вулиця Набережна, 28); 

 

 - приміщення Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 (смт 

Новоархангельськ,  вулиця Козацька, 112); 

 

 - приміщення Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 (село Ганнівка, 

вулиця Центральна, 10); 

 

 - приміщення Скалівсько-Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 (село 

Скалівські Хутори, вулиця Шкільна, 1); 

 

 - приміщення Синюхінського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 (село Синюха, 

вулиця Молодіжна, 8); 

 

 - комплекс приміщень будинку дитячої та юнацької творчості 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 (смт 

Новоархангельськ, вулиця Пушкіна, 44); 

 

 - приміщення Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім.Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-виховного об’єднання (село 

Торговиця,  вулиця Івана Сірка, 17); 

 

 - приміщення Свердликівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Торговицького навчально-виховного об’єднання (село Свердликове, вулиця 

Широкий шлях, 9); 

 



 - приміщення Кам'янецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Торговицького навчально-виховного об’єднання (село Кам'янече, вулиця 

Лисова, 53а); 

 

 - приміщення станції юних натуралістів Торговицького навчально-

виховного об’єднання (смт Новоархангельськ, вулиця Центральна, 44); 

 

 - адміністративні приміщення (колишній райвійськкомат смт  

Новоархангельськ вул. Центральна,39; райметодкабінет смт 

Новоархангельськ вул. Центральна,46;) відділу освіти; 

 

 - комплекс будівель районного будинку культури (смт 

Новоархангельськ вулиця Центральна,28); 

 

 - колишнє приміщення музичної школи (смт Новоархангельськ вулиця 

Центральна,7/20); 

 

 - приміщення музичної школи (смт Новоархангельськ вулиця 

Слави,55); 

 

 - приміщення МБК №3 (колишній кінотеатр смт Новоархангельськ 

вулиця Слави,45); 

 

 - гаражі відділу культури (смт Новоархангельськ вулиця 

Центральна,28); 

 

 - приміщення бібліотеки для дітей (смт Новоархангельськ вулиця 

Садова,44); 

 

 - приміщення бібліотеки для дорослих (смт Новоархангельськ вулиця 

Пушкіна,46); 

 

 - комплекс приміщень ЦРЛ (село Торговиця вулиця Сірка,15); 

 - очисні споруди ЦРЛ (село Торговиця вулиця Річна, 9а); 

 

 - третій поверх будівлі по вул. Слави,61/36 смт Новоархангельськ 

(відділення державного казначейства  та РАКСу); 

 

 - приміщення територіального центру обслуговування інвалідів та 

одиноких непрацездатних громадян (смт Новоархангельськ вулиця 

Барвиста,20); 

 

 - комплекс будівель комунального підприємства «Паливний склад» 

(смт Новоархангельськ вулиця Поронівська, 51) 

 



 - діюче приміщення управління праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації (смт Новоархангельськ 

вулиця Слави,56); 

 

 - приміщення фінансового управління районної державної 

адміністрації (смт Новоархангельськ вулиця Слави 73/23); 

 

 - комплекс приміщень районної ради (смт Новоархангельськ вулиця 

Центральна,31); 

 

 - приміщення в смт Новоархангельськ вул. Слави,52; 

 

 - незавершене будівництво газової котельні (смт Новоархангельськ 

вулиця Слави,4). 

 

10. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та 

селища Новоархангельського району до комунальної власності 

територіальної громади сіл  Надлацької сільської ради наступне майно: 

 

- 2/3 частини приміщення Надлацької дільничної лікарні (село Надлак, 

вулиця Адміністративна, 7); 

 

 - приміщення Надлацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Надлацького навчально-виховного об’єднання (село Надлак,  вулиця  

Шкільна, 6); 

 

 - приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоархангельського  навчально-виховного об’єднання № 1 (село Вільшанка, 

вулиця Козацька, 45); 

 

 - приміщення Кальниболотської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Надлацького навчально-виховного об’єднання (село Кальниболота, вулиця 

Центральна, 44); 

 - приміщення Іванівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Надлацького навчально-виховного об’єднання (село Іванівка, вулиця 

Шкільна, 5). 

 

11. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та 

селища Новоархангельського району до комунальної власності 

територіальної громади сіл Підвисоцької сільської ради наступне майно: 

 

 - приміщення Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім.Т.Г.Шевченка Підвисоцького навчально-виховного об’єднання (село 

Підвисоке,  вулиця Миру, 13); 



 

 - приміщення Покотилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання (село Покотилове, вулиця 

Шкільна, 19); 

 

 - приміщення Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання (село Тернівка, вулиця 

Сонячна, 4); 

 

 - приміщення Копенкуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання (село Копенкувате, вулиця 

Шкільна, 1); 

 

 - приміщення Небелівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Торговицького навчально-виховного об’єднання (село Небелівка, вулиця 

Молодіжна, 1); 

 

 - приміщення Нерубайської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Торговицького навчально-виховного об’єднання (село Нерубайка, вулиця 

Шкільна, 10); 

 

 - приміщення будинку дитячої та юнацької творчості Підвисоцького 

навчально-виховного об’єднання (село Підвисоке, вулиця Миру, 34); 

 

 - комплекс будівель Підвисоцького міжшкільного навчально-

виробничого комбінату (село Підвисоке вулиця Миру, 15/2). 

 

1.5. У зв’язку з цим пункт 7 даного рішення вважати відповідно пунктом 12. 

 

 

 

Голова районної ради            Руслан ЦОБЕНКО 


