
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня  2021 року            № 31 

     смт. Голованівськ 
 

Про звернення депутатів Голованівської 

районної ради до Кіровоградської обласної ради 

щодо сприяння у вирішенні питання про передачу 

КЗ «Заваллівський ліцей-мистецька школа»  

Заваллівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області з комунальної власності 

Заваллівської селищної ради до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст 

Кіровоградської області 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію Заваллівського селищного 

голови Л.Прач щодо функціонування КЗ «Заваллівський ліцей - мистецька 

школа» Заваллівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області,  відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Кіровоградської обласної ради щодо сприяння у вирішенні питання про 

передачу КЗ «Заваллівський ліцей-мистецька школа» Заваллівської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області з комунальної 

власності Заваллівської селищної ради до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області» (додається). 

2. Доручити голові Голованівської районної ради направити звернення 

депутатів Голованівської районної ради до Кіровоградської обласної ради. 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів  Голованівської районної ради до Кіровоградської обласної 

ради щодо сприяння у вирішенні питання про передачу КЗ 

«Заваллівський ліцей-мистецька школа» Заваллівської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області з комунальної 

власності Заваллівської селищної ради до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області 

 

Ми, депутати Голованівської районної ради звертаємось з проханням  

допомогти у вирішенні питання щодо забезпечення функціонування 

Заваллівського ліцею-мистецької школи (колишньої Заваллівської школи-

інтернат І-ІІІ ступенів). Цей освітній заклад розміщено в типовому 

приміщенні, збудованому у 1961 році за кошти державного бюджету на 420 

учнівських місць для утримання дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування з численних районів Кіровоградської, Одеської, Черкаської, 

Вінницької та Миколаївської областей. На даний момент комунальний заклад 

«Заваллівський ліцей – мистецька школа» в повному обсязі забезпечений 

навчальними кабінетами з усіх предметів та житловими корпусом – 

гуртожитком  на 300 місць. Є діючий медпункт, де діти можуть отримати 

першу допомогу. Будівля закладу оснащена сучасною автоматичною 

пожежною сигналізацією з оповіщенням.  

 

В кожній навчальній кімнаті є комп’ютер , який під'єднаний  до мережі 

Інтернет, є телевізори, ноутбуки та копіювальна техніка. Меблі підібрані за 

зростом дітей та відповідають всім санітарно – гігієнічним нормам. В 

комп’ютерних класах є : інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, 

базове програмне забезпечення, Wi-Fi - роутери, багатофункціональні 

пристрої. А найголовніше, 31 комп’ютер та ноутбук. Здобувачі освіти мають 

вільний доступ до мережі Інтернет. Є актова зала площею 68 м
2
, яка 

розміщена на другому поверсі, забезпечена засобами пожежогасіння. Ліцей 

забезпечений підручниками в повному обсязі.  

 

Для розвитку фізичних здібностей учні можуть використати тренажерну 

залу, площею 52 м
2 

, та сучасні тренажери, які відповідають всім вимогам. Є 

також стадіон, на якому знаходиться футбольне поле, бігова доріжка, поле 

для гандболу, лабіринт та інші спортивні знаряддя. Обладнання майданчика 

надійно закріплено і придатне до використання. Спортивна зала (170 м
2 

) 

розміщена на другому поверсі навчального корпусу, відповідає  санітарно-

гігієничним вимогам. Заняття з фізкультури проводиться для кожного класу 

окремо. Біля спортивного залу функціонують роздягальні з рукомийниками 

та душовими кабінами. 



У навчальному закладі на разі функціонує кабінет з предмету «Захист 

України» (єдиний на колишній Гайворонський район). Кабінет відповідає 

всім вимогам Державного стандарту. В ньому є комп’ютер з доступом до 

мережі Інтернет, плакати, макет для вивчення теми «Тактична підготовка», 

макети автоматів зроблені учнями.  

 

Здобувачі освіти мають вільний доступ до фізіотерапевтичного кабінету, де 

вони можуть емоційно розвантажитися та насолодитися ароматерапією. 

Гордістю ліцею є хореографічна зала, обладнана станками та  дзеркалами. На 

підлозі – ламінатне покриття. Діти забезпечені формою.  

 

Функціонує їдальня на 125 місць, яка забезпечена необхідними меблями, 

технологічним обладнанням, рукомийниками та електросушарками. Із 

виробничого приміщення харчоблоку є окремий вихід на територію подвір’я. 

організація харчування у закладі здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. Медичною сестрою щодня здійснюється контроль за якістю 

продуктів.  

 

Заклад має структурний підрозділ – гуртожиток, із загальною кількістю 27 

кімнат: спальні, гігієнічна кімната, ігрова кімната та інші. Гуртожиток може 

забезпечувати комфортне проживання та утримання майже 300 здобувачів 

освіти.  

 

Актуальним напрямком освітньої діяльності ліцею залишається пошук, 

розвиток і підтримка обдарованих здобувачів освіти.  За зайняте ІІ місце в 

районному конкурсі «Дівчата на варті» команду було нагороджено 

дипломами, медалями та подарунком – пневматичною гвинтівкою. Під час 

проведення районних навчально-польових зборів на базі нашого навчального 

закладу учасники АТО смт. Завалля подарували нашим учням таку ж 

пневматичну гвинтівку. П’ять років поспіль учні нашого закладу у складі 

Гайворонської районної команди брали участь  в обласному конкурсі 

«Захисник Кіровоградщини». Команда тричі ставала переможцем цього 

конкурсу. 

 

 Ми, депутати, пропонуємо перепрофілювання даного закладу у ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, що дасть можливість зберегти 

заклад освіти та зробити його осередком військово-патріотичного виховання 

західного регіону нашої області, адже на території новоутвореного 

Голованівського району це єдиний заклад із наявним гуртожитком та 

потужною матеріально-технічною базою. 



Потреба у передачі вищезазначеного закладу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області  виникла у 

зв'язку із тим, що бюджет Заваллівської селищної ради не спроможний 

утримувати два заклади освіти на території смт. Завалля, а Голованівська 

районна рада не наділена повноваженнями та фінансовим ресурсом щодо 

утримання даного закладу. 

 

Враховуючи  вище викладене, звертаємося до Вас з проханням посприяти у 

вирішенні питання про передачу КЗ «Заваллівський ліцей-мистецька школа» 

Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області 

з комунальної власності Заваллівської селищної ради до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області.  

 

    Схвалене депутатами Голованівської районної ради  

    на ІІ сесії районної ради VІІІ скликання 

    22 січня 2021 року  

 

 

 

 

 

 

 
 


