
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 жовтня  2019 року                                  № 421 

смт Голованівськ 

 

Про звернення депутатів Голованівської  

районної ради до Кіровоградської обласної ради 

щодо передачі приміщення 

 

 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 передачі приміщення (додається). 

 

 2. Доручити голові Голованівської районної ради направити звернення 

депутатів Голованівської районної ради до Кіровоградської обласної ради. 

 

 

 

Голова районної ради       Б.КУЧМІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Голованівської районної ради  

до Кіровоградської обласної ради  

щодо передачі приміщення 

 

Шановні Олександре Анатолійовичу, депутати обласної ради! 

 

Ми, депутати Голованівської районної ради звертаємося до Вас з 

проханням допомогти у вирішенні проблеми, яка постала перед 

Голованівським ліцеєм ім. Т.Г. Шевченка. Суть її полягає в тому, що в  

зв’язку з проведенням реформ в галузі освіти району Голованівський ліцей 

було визначено як опорний заклад загальної середньої освіти, до якого на 

сьогоднішній день здійснюється підвезення 192-х учнів та 9-ти педагогічних 

працівників. Зважаючи на умови навчання, наявність підвезення, якість 

освіти (14 місце в рейтингу шкіл області за ЗНО 2019 року) та інші переваги 

опорних закладів, дедалі більше батьків з навколишніх населених пунктів 

виявляє бажання навчати своїх дітей в Голованівському ліцеї, що в свою 

чергу, вже на сьогоднішній день, створює дефіцит навчальних класів та 

змушує керівництво закладу вводити двозмінний графік навчання. Такі кроки 

хоча й вимушені, однак природно викликають занепокоєння та невдоволення 

батьків, про що свідчать численні звернення та скарги, а також створюють 

перешкоди в реалізації прав сільських дітей на отримання освіти в опорному 

закладі.  

На території ліцею є додаткові приміщення які можуть 

використовуватися як класи та розвантажити заняття в основному корпусі, 

однак, свого часу, як такі що не використовувалися, були передані іншим 

установам (Територіальний центр соціального обслуговування населення 

Голованівського району, відділ освіти молоді та спорту Голованівської РДА). 

Також на території смт. Голованівськ по вул. Суворова, 6, знаходиться 

приміщення спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Кіровоградської області, яке перебуває на балансі КП «Ліки 

Кіровоградщини» та може бути використане для розміщення однієї з установ 

розташованих на території Голованівського ліцею, що дасть змогу звільнити 

шкільні приміщення та налагодити роботу закладу в одну зміну. 

 З огляду на викладене просимо Вас розглянути можливість передачі у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ Голованівського району 

або в користування одній з установ розміщеній на території ліцею на умовах 

оренди, позички, тощо, приміщення розташованого в смт. Голованівськ по 

вул. Суворова, 6. Утримання в належному стані та проведення необхідних 

ремонтних робіт, в т. ч. за потреби капітальних, гарантуємо. 

        
       Прийняте на ХХХI сесії 

       районної ради VII скликання 

       04 жовтня 2019 року 

 



   
 


