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

м. Мала Виска

№ 97

Про реорганізацію Смолінської ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів,
Смолінської ЗШ №3 І ступеня, Смолінського ДЮЦу
Маловисківської районної ради у Смолінське
навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад»
Заслухавши інформацію начальника відділу освіти районної державної адміністрації
О.А.Руденка про реорганізацію Смолінської ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів, Смолінської ЗШ №3 І ступеня,
Смолінського ДЮЦу Маловисківської районної ради у Смолінське навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад», районна рада відмічає,
що 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 (5 малокомплектні), ІІІ ступенів – 7 (7 малокомплектні), І ступеня – 1; у них навчається 4118 учнів та знаходяться на
індивідуальній формі навчання – 36.
У смт. Смоліне працює три загальноосвітні заклади, в яких при сумарній потужності 1871
учень, фактично, навчається 851 учень, тобто середня наповнюваність шкіл складає близько 45%.
Так, у Смолінській ЗШ №1 І-ІІІ ступенів при потужності 320 учнів навчається 242 учня (76%), у
Смолінській ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів при потужності 1176 учнів навчається 383 учнів (33%), у Смолінській
ЗШ №3 І ступеня при потужності 375 учнів навчається 226 учнів (60%).
При цьому, у перспективі до 2015 року значного росту як кількості учнів, так і наповненості
шкіл на території смт.Смоліне не передбачається.
На утримання протягом року Смолінської ЗШ №1 І ступеня видатки становлять – 1406,4 тис.
грн., Смолінської ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів – 2428,1 тис. грн., Смолінської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів –
1325,2 тис. грн., Смолінського ДЮЦу – 890 тис. грн.
Але зазначені затрати використовуються не на розвиток, зміцнення навчально-матеріальної
бази закладів, придбання нового обладнання, організацію профільного навчання, поглибленого
вивчення окремих предметів, а спрямовуються переважно на оплату праці, утримання приміщень та
сплату комунальних платежів. Так, оплата комунальних послуг усіх закладів освіти смт. Смоліне на
рік становить 1450,0 тис. грн., що складає 58% від вартості комунальних платежів на опалення усіх
(26 діючих) закладів освіти району, відповідно у Смолінській ЗШ №1 І ступеня – 251,4 тис. грн за
сезон, Смолінській ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів – 531,5 тис. грн за сезон, Смолінській ЗШ №3 І-ІІІ
ступенів – 307,0 тис. грн за сезон, Смолінському ДЮЦі – 360,1 тис. грн за сезон.
У смт. Смоліне заклади освіти мають низьку наповненість (від 33% до 60%), не організовано
харчування учнів ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів. Є необхідність створення умов для надання нових освітніх
послуг, підвищення якості освіти на території, концентрації фінансових та матеріальних ресурсів
для зміцнення навчально-матеріальної бази закладів.
У Смолінських загальноосвітніх та позашкільному закладах працює 106 педагогічних

працівників, з них : 21 пенсійного віку (20%). По закладах у ЗШ №2 ІІ-ІІІ ступенів працюють 44
педагогів, із них: вчителів пенсіонерів за віком - 9, за вислугою – 3; у ЗШ №3 І-ІІІ ступенів
працюють 18 педагогів, із них: вчителів пенсійного віку – 2; у ДЮЦі - 18 педагогів, із них: вчителів
пенсійного віку 3.
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”, 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 березня 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», на підставі статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59 та 60 Господарського кодексу України,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити з 1 квітня 2012 року діяльність шляхом реорганізації (злиття) у Смолінське
навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія - позашкільний
навчальний заклад» (далі - НВО), що знаходиться за адресою: 26223, вул. Казакова, 42, смт.
Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області, наступних юридичних осіб:
- Смолінської ЗШ № 2 ІІ-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 26223, вул. Казакова, 42-а,
смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області; код: 26504494;
- Смолінської ЗШ № 3 І ступеня, що знаходиться за адресою: 26223, вул. Казакова,42-б, смт.
Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області; код: 26504560;
- Смолінського ДЮЦу, що знаходиться за адресою: 26223, вул. Казакова, 33, смт. Смоліне
Маловисківського району Кіровоградської області; код: 22226791;
2. Утворити ліквідаційні комісії з припинення юридичних осіб :
− Смолінської ЗШ № 2 ІІ-ІІІ ступенів, згідно додатку 1;
− Смолінської ЗШ № 3 І ступеня, згідно додатку 2;
− Смолінського ДЮЦу, згідно додатку 3.
3. Утворити НВО до 1 вересня 2012 року.
4. Ліквідаційним комісіям здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання даного
рішення у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
5. Начальнику відділу районної ради з питань управління об’єктами спільної власності
територіальних громад району розробити установчі документи НВО та, після їх затвердження,
забезпечити здійснення їх державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
6. Відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації:
забезпечити проведення реєстрації юридичної особи НВО до 1 вересня 2012 року;
вирішити питання щодо працевлаштування педагогів та інших працівників працездатного
віку, які будуть звільнені при припиненні діяльності закладів, згідно чинного законодавства;
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації і з питань 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 № 97
СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення
юридичної особи - Смолінської ЗШ № 2 ІІ-ІІІ ступенів
Голова комісії
Кислякова Вікторія Федосіївна

Заступник голови комісії
Осипова Віра Федорівна
Члени комісії:
Кашурнікова Наталія Василівна
Маковійчук Василь Васильович

Пєєва Катерина Михайлівна

Путник Ігор Вікторович

Топчієнко Анатолій Якович

– головний спеціаліст відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації,
ідентифікаційний
код
2580803488, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Червоногвардійська,14;
- директор Смолінської ЗШ № 2 II-III ступенів,
ідентифікаційний код - 1914804227, проживає за адресою:
смт. Смоліне, вул. Геологів,73 кв. 22;
– 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 № 97
СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення
юридичної особи - Смолінська ЗШ №3 І ступеня
Голова комісії
Кислякова Вікторія Федосіївна

Заступник голови комісії
Курбатова Валентина Василівна
Члени комісії:
Кашурнікова Наталія Василівна
Маковійчук Василь Васильович

Пєєва Катерина Михайлівна

Путник Ігор Вікторович

Топчієнко Анатолій Якович

– головний спеціаліст відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації,
ідентифікаційний
код
2580803488, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Червоногвардійська,14;
- директор Смолінської ЗШ №3 I ступеню,
ідентифікаційний код - 16992006028, яка проживає за
адресою: смт. Смоліне, вул. Геологів, 7а кв. 72;
– 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 3
до рішення Маловисківської
районної ради
від 19 липня 2011 року № 97

Голова комісії
Кислякова Вікторія Федосіївна

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення
юридичної особи - Смолінський ДЮЦ

Заступник голови комісії
Ковальова Людмила Володимирівна
Члени комісії:
Кашурнікова Наталія Василівна
Маковійчук Василь Васильович

Пєєва Катерина Михайлівна

Путник Ігор Вікторович

Топчієнко Анатолій Якович

– головний спеціаліст відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації,
ідентифікаційний
код
2580803488, проживає за адресою: м. Мала Виска, вул.
Червоногвардійська,14;
- директор Смолінського ДЮЦу, ідентифікаційний код 2430904285, яка проживає за адресою: смт. Смоліне, вул.
Геологів,7а кв. 33;
– 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

