МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19 липня 2011 року

м. Мала Виска

№ 96

Про припинення діяльності Улянівської ЗШ І ступеня та
Краснопільської ЗШ І-ІІ ступенів Маловисківської районної ради
Кіровоградської області
Станом на 1 червня 2011 року у Маловисківському районі функціонує 29 загальноосвітніх
навчальних закладів, із них: працюючих - 26, у тому числі: І-ІІІ ступенів – 18 (з яких 5
малокомплектні), І-ІІ ступенів – 7 ( малокомплектні), І ступеня – 1. У них навчається 4118 учнів та
знаходяться на індивідуальній формі навчання – 36.
З 1 вересня 2008 року призупинено діяльність Улянівської ЗШ І ступеня у зв’язку з вибуттям
учнів у інші заклади згідно розпорядження голови Маловисківської районної державної
адміністрації від 15 вересня 2010 року № 633-р.
23 дітей шкільного віку, які проживають на території селища Улянівка підвозяться шкільним
автобусом до Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів, де учні мають всі умови для повноцінного
навчання.
У Краснопільській ЗШ І-ІІ ступенів:
- навчаються 20 учнів, що становить 20% від потужності закладу;
- вартість утримання одного учня складає 14517 грн/рік;
- вартість утримання закладу за рік - 290,4 тис. грн.
- відсутні 2 класи (п′яті та сьомі);
- у першому, третьму, четвертому, шостому та дев′ятому класах навчаються по 2 учні, для
яких організовано індивідуальне навчання;
- відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє
соціалізації учнівської молоді;
- учні не приймають участь у районних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях;
- не організовано харчування учнів початкових класів через відсутність приміщення для
харчоблоку та їдальні, немає проточної води;
- не забезпечений комп’ютерами та спеціалістом для навчання інформатиці, немає
спортивного залу.
Враховуючи вищезазначене та на виконання Указу Президента України від 30.09. 2010 року
№ 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17.06. 2009 року № 685-р “Про заходи з розв’язання проблемних
питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів”, пункту 54 постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 року № 315 «Про схвалення Декларації цілей та завдань
бюджету на 2011 рік», листа МОНУ від 06.07.09 року № 1/9-460 «Щодо розроблення планів роботи
з оптимізації мережі навчальних закладів у сільській місцевості, оновлення їх матеріально-технічної
бази», листа МОНУ від 14.06.2010 року № 1/9-415 «Щодо розроблення планів з оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів», пункту 6 розпорядження голови облдержадміністрації від
25.03.2011 року №263 «Про стан виконання заходів і завдань щодо забезпечення реалізації обласної

програми «Центральний регіон 2015» у Маловисківському районі», листа управління освіти і науки
від 17.06.2010 року № 12-279/1-48 «Щодо розроблення планів з оптимізації мережі загальноосвітніх
навчальних закладів області», розпорядження голови райдержадміністрації від 21.10.2010 року №
715-р «Про перспективний план оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 20112015 роки», у зв’язку з низькою наповненістю шкіл, відсутністю класів, індивідуальним навчанням
учнів, відсутністю фахівців із окремих предметів та враховуючи економічну неефективність
функціонування шкіл з метою забезпечення якісними освітніми послугами дітей шкільного віку,
поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та їх урізноманітнення , на підставі статей 43 і 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу
України, статей 59 і 60 Господарського кодексу України,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Припинити з 19 липня 2011 року діяльність юридичних осіб шляхом реорганізації
(приєднання):
- Краснопільської ЗШ І-ІІ ступенів Маловисківської районної ради, що знаходиться за
адресою: 26205, провулок Мічуріна,9, село Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської
області, код: 26504399 до Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою:
26200, вул. 20 років Жовтня ,3 м. Мала Виска Кіровоградської області , код: 26504324;
- Улянівської ЗШ І ступеня, що знаходиться за адресою: 26200, селище Улянівка,
Маловисківського району Кіровоградської області, код 2452614629, до Маловисківської ЗШ №3 ІІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 26200, вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска,
Кіровоградської області, код: 26504324.
2.Утворити ліквідаційні комісії з припинення юридичних осіб :
- Краснопільської ЗШ І-ІІ ступенів Маловисківської районної ради, згідно додатку 1;
- Улянівської ЗШ І ступеня Маловисківської районної ради, згідно додатку 2 .
3. Ліквідаційним комісіям провести припинення вищезазначених юридичних осіб, згідно
вимог чинного законодавства України;
4.Відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації :
- забезпечити підвезення учнів до місця навчання і додому;
- вирішити питання щодо працевлаштування педагогів та інших працівників працездатного
віку, які будуть звільнені при припиненні діяльності закладів, згідно чинного законодавства
України;
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісію районної ради з питань
бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації і з питань охорони здоров”я,
соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури ,спорту, молодіжної
політики та у справах сім”ї.

Голова районної ради

С. Сосновська

Додаток 1
до рішення Маловисківської
районної ради
від 19 липня 2011 року № 96
СКЛАД
комісії з припинення діяльності
Краснопільської ЗШ І-ІІ ступенів
Голова комісії
Кислякова Вікторія Федосіївна

Заступник голови комісії
Руда Надія Анатоліївна
Члени комісії:
Кашурнікова Наталія Василівна
Маковійчук Василь Васильович

Пєєва Катерина Михайлівна

Путник Ігор Вікторович

Топчієнко Анатолій Якович

– головний спеціаліст відділу освіти Маловисківської
районної державної адміністрації, ідентифікаційний код 2580803488, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Червоногвардійська, 14;
директор
Краснопільської
ЗШ
І-ІІ
ступенів,
ідентифікаційний код - 2500103645, проживає за адресою:
м. Мала Виска, вул. Карла Лібкнехта, 29/11
– заступник головного бухгалтера централізованої
бухгалтерії, ідентифікаційний код - 2214122688,
проживає за адресою: м. Мала Виска вул. Молодіжна, 36;
– провідний спеціаліст юридичного відділу апарату
Маловисківської райдержадміністрації, ідентифікаційний
код – 3034322414, проживає за адресою: м. Мала Виска
вул. Шевченка, 7а, кв.103;
– методист з кадрів райметодкабінету відділу освіти
Маловисківської райдержадміністрації, ідентифікаційний
код - 2157810124, проживає за адресою: м. Мала Виска
вул. Шевченка, 53 кв.93;
– юрисконсульт відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації,
ідентифікаційний
код
–
2849300958, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Піонерська, 44;
- начальник відділу районної ради з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад,
ідентифікаційний код – 1948116373, проживає за
адресою: м. Мала Виска вул.Жовтнева, 57 кв. 2.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.Крило

Додаток 2
до рішення Маловисківської
районної ради
від 19 липня 2011 року № 96

СКЛАД
комісії з припинення діяльності
Улянівської ЗШ І супеня
Голова комісії
Кислякова Вікторія Федосіївна

Члени комісії:
Кашурнікова Наталія Василівна
Маковійчук Василь Васильович

Пєєва Катерина Михайлівна

Путник Ігор Вікторович

Топчієнко Анатолій Якович

– головний спеціаліст відділу освіти Маловисківської
районної державної адміністрації, ідентифікаційний код 2580803488, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Червоногвардійська, 14;
– заступник головного бухгалтера централізованої
бухгалтерії, ідентифікаційний код - 2214122688,
проживає за адресою: м. Мала Виска вул. Молодіжна, 36;
– провідний спеціаліст юридичного відділу апарату
Маловисківської райдержадміністрації, ідентифікаційний
код – 3034322414, проживає за адресою: м. Мала Виска
вул. Шевченка, 7а, кв.103;
– методист з кадрів райметодкабінету відділу освіти
Маловисківської райдержадміністрації, ідентифікаційний
код - 2157810124, проживає за адресою: м. Мала Виска
вул. Шевченка, 53 кв.93;
– юрисконсульт відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації,
ідентифікаційний
код
–
2849300958, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Піонерська, 44;
- начальник відділу районної ради з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад,
ідентифікаційний код – 1948116373, проживає за
адресою: м. Мала Виска вул.Жовтнева, 57 кв. 2.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.Крило

