
                                                                     ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
20 грудня 2012 року № 1066   

          
                          Проект  

У К Р А Ї Н А 
  

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ”____”  __________2012 року                      № ____ 
 
 

Про перейменування навчальних закладів 
 
          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 30 ст. 26                          
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами Закону 
України «Про загальну середню освіту», у зв’язку з відкриттям при 
комунальному закладі «Дитячий будинок інтернатного типу для дітей 
дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» 
Кіровоградської міської ради» дошкільного навчального закладу 
комбінованого типу, зі змінами в організації навчально-виховного процесу в 
комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей 
зі зниженим зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» та в навчально-виховному об’єднанні 
"Спеціальна загальноосвітня школа - дитячий садок для дітей з вадами 
слуху", враховуючи зміну адреси засновника, Кіровоградська міська рада 
 

 

  В И Р І Ш И Л А: 
1. Перейменувати комунальний заклад «Дитячий будинок інтернатного 

типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами 
«Барвінок» Кіровоградської міської ради» в комунальний заклад «Дитячий 
будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу             
№ 1 Кіровоградської міської ради», який вважати правонаступником 
комунального закладу «Дитячий будинок інтернатного типу для дітей 
дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» 
Кіровоградської міської ради» з передачею всього майна, прав та обов’язків. 

2. Затвердити Статут комунального закладу «Дитячий будинок 
«Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  № 1 
Кіровоградської міської ради» в новій редакції (додається). 

3. Визнати таким, що втратив чинність, Статут комунального закладу 
«Дитячий будинок інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного 
віку  з  компенсуючими  групами  «Барвінок»  Кіровоградської міської ради»,  
затверджений  рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 
року № 1699 «Про перейменування дитячого будинку інтернатного типу для 
дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок». 
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4. Перейменувати комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та 
класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» в комунальний       
заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа - інтернат                          
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», який вважати 
правонаступником комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та 
класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з передачею всього 
майна, прав та обов’язків. 

5. Затвердити Статут комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», 
центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» в новій редакції (додається). 

6. Визнати таким, що втратив чинність, Статут комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат                           
І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим 
зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», затверджений рішенням Кіровоградської міської 
ради від 18 листопада 2008 року № 1663 «Про перейменування навчальних 
закладів».  

7. Перейменувати навчально-виховне об’єднання "Спеціальна 
загальноосвітня школа - дитячий садок для дітей з вадами слуху"                            
м. Кіровограда в комунальний заклад «Навчально-виховне об»єднання № 3 
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий                       
садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», який вважати 
правонаступником навчально-виховного об’єднання "Спеціальна 
загальноосвітня школа - дитячий садок для дітей з вадами слуху"                            
м. Кіровограда з передачею всього майна, прав та обов’язків. 

8. Затвердити Статут комунального закладу «Навчально-виховне 
об»єднання № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» в новій 
редакції (додається). 

9. Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради провести 
державну реєстрацію перейменування вищезазначених юридичних осіб та 
зареєструвати нові редакції Статутів. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С.      

                        
 

Міський голова                     О. Саінсус 
 
Гавриш 24 99 69 


