
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 липня  2020 року                                               №  500 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до структури  

Голованівського освітнього округу 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ району, затвердженого рішенням Голованівської районної ради від                

12 травня 2010 року № 326, законів України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту", "Про дошкільну освіту» та з метою оптимізації структурної 

організації закладів загальної середньої освіти району 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Внести зміни до структури Голованівського освітнього округу, 

створеного рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90 «Про 

реорганізацію навчальних закладів району та створення Голованівського 

освітнього округу» (із змінами та доповненнями внесеними рішеннями 

районної ради від 07 квітня 2017 року № 170, від 06 липня 2018 року № 312), а 

саме: 

 1.1. додаток № 1 «Голованівський освітній округ» викласти в новій 

редакції (додається). 

 

1.2. перейменувати: 

Молдовську філію Побузького ліцею Голованівської районної ради у 

Молдовську філію Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської 

районної ради; 



Роздольську філію Побузького ліцею Голованівської районної ради у 

Роздольську філію Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської 

районної ради. 

 

2. Затвердити у новій редакції положення про: 

Молдовську філію Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка 

Голованівської районної ради (додається); 

Роздольську філію Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка 

Голованівської районної ради (додається). 

 

3. Керівникам закладів освіти провести дії, передбачені чинним 

законодавством України щодо державної реєстрації статутних документів 

закладів освіти у новій редакції. 

 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації забезпечити  передачу основних засобів і активів, закріплених за 

Молдовською та Роздольською філіями Побузького ліцею, з балансу 

Побузького ліцею на баланс Голованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка 

Голованівської районної ради. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та  

соціально-економічного розвитку  та з соціальних питань. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 

 
 



Додаток №1 

до рішення Голованівської районної ради від 

22 липня 2016 року № 90 (в редакції рішення 

районної ради від  10 липня 2020 року № 500) 
 

 

Голованівський освітній округ 

 
№ 

з/п 
Перелік навчально-виховних 

об’єднань 

Перелік опорних 

закладів освіти 

Філії опорних закладів 

освіти 

Перелік дошкільних, 

позашкільних навчальних 

закладів, які входять до складу 

навчально-виховного 

об’єднання 

1. Голованівське навчально-виховне 

об’єднання Голованівської районної 

ради Кіровоградської області 

Голованівський ліцей 

ім.Т.Г.Шевченка 

Голованівської 

районної ради 

Вербівська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

Заклад дошкільної освіти 

«Малятко» Голованівської 

районної ради 

Грузька філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

Заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» Голованівської 

районної ради 

Ємилівська філія № 1 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

Заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» Голованівської 

районної ради 

Ємилівська філія № 2 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

Голованівський БДЮТ 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Журавлинська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Свірнівська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Новосільська філія  



Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

Розкішненська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Шепилівська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Клинівська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Красногірська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Троянська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Наливайківська  філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Межирічківська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Голованівська філія 

ім.Г.В.Міклея  

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Молдовська філія 

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 

Роздольська філія  

Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка 

 



 

_______________________ 

 
 

 

 

 
 

2. Побузьке навчально-виховне 

об’єднання Голованівської районної 

ради Кіровоградської області 

Побузький ліцей 

Голованівської 

районної ради 

Капітанська філія 

Побузького ліцею 

Побузький ЦДЮТ 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Липовеньківська філія 

Побузького ліцею 

Заклад дошкільної освіти 

«Орлятко» Голованівської 

районної ради 

Люшнюватська філія 

Побузького ліцею 

Заклад дошкільної освіти 

«Ромашка» Голованівської 

районної ради 

Пушківська філія 

Побузького ліцею 

 

3. Перегонівське  навчально-виховне 

об’єднання Голованівської районної 

ради Кіровоградської області 

Перегонівський  ліцей 

Голованівської 

районної ради 

Крутеньківська філія 

Перегонівського ліцею 

 

Семидубська філія 

Перегонівського ліцею 

 

Лебединська філія 

Перегонівського ліцею 

 


