
 
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
11 листопада 2021 року 
 
Про затвердження передавального акту 
з реорганізації Центральної сільської бібліотеки  
Лубенської міської ради  Лубенського району 
Полтавської області  

 
На виконання рішення Лубенської міської ради від 08.04.2021 року  

«Про реорганізацію  Центральної  сільської бібліотеки Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області»  шляхом приєднання до 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, розглянувши поданий комісією з 

реорганізації  Центральної сільської бібліотеки передавальний акт, 

відповідно до  Закону України «Про культуру», Закону України  «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та  фінансову 

звітність в Україні»,  ч.4 ст.31 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», керуючись ст. 26, ст. 59, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити передавальний акт щодо майна, прав та обов’язків 

Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (ЄДРПОУ42680304), місцезнаходження: Україна, 

37501, Полтавська область, Лубенський район, с. Вільшанка, вул. 

Центральна, 38 А до правонаступника – Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області (код ЄДРПОУ 37173977) (додається). 
2. Голові комісії з реорганізації Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області  
Сизоненко І.В.  та директору  Публічної бібліотеки імені Володимира 

Малика  Лубенської міської ради   Лубенського району  Полтавської області  



Сьомак В.І. подати державному реєстратору передавальний акт та інші 

необхідні документи для проведення реєстраційних дій в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 
          3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.) 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В., постійну депутатську комісію з 

соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки та постійну депутатську 

комісію з питань  планування бюджету та фінансів. 
     
 
 
 
Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОГОДЖЕНО: 
 

Секретар Лубенської міської ради М.Ф.Комарова  
 

Голова постійної депутатської          
комісії з питань планування бюджету 
та фінансів  
 

 
Р.В.Сендзюк 

Голова постійної депутатської          
комісії з соціальної та гуманітарної 
політики, освіти та науки 

 
С.І.Мисник 

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

 
І.В.Харченко 
 
 

Головний спеціаліст юридичного відділу 
виконавчого комітету  міської ради 
 

 
М.О.Євтушевський 
 

Начальник   Управління культури 
і мистецтв виконавчого комітету 
міської ради 
 
Завідувач, державний реєстратор юридичних 
осіб та осіб-підприємців відділу державної  
реєстрації виконавчого комітету  
Лубенської міської ради Лубенського  
району Полтавської області                                                         
 
 

 
 
Ю.М.Литовченко 
 
 
 
 
 
О.М.Карчевська 

Начальник  відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та 
органів самоорганізації населення 
виконавчого комітету міської ради  

 

 
 

 
Н.М.Уварова 
 

 



 
 Затверджено 

                                                Рішенням позачергової  тринадцятої сесії 
                                                      восьмого скликання Лубенської міської ради  

                                                        Лубенського району Полтавської області 
                          від 11 листопада 2021 року   

                                                            

                                                         Лубенський міський голова 
 Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 
 Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації  
Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, що створена рішенням Лубенської міської ради 

від 08.04.2021 року «Про реорганізацію  Центральної  сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області», у складі: 
 
Сизоненко Інна Вікторівна– директор Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області - голова 

комісії; 
Сьомак Валентина Іванівна – директор Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області -  заступник голови комісії 
Члени комісії: 
Васюк Світлана Степанівна - заступник начальника Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області; 
Лук’ященко Ельвіра Валеріївна - головний бухгалтер Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області; 
Кириченко Сніжана Василівна – директор Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика. 
 
керуючись ст. 26, ст. 59, ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішенням Лубенської міської ради від 08.04.2021 року  «Про 

реорганізацію  Центральної  сільської бібліотеки Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» шляхом приєднання до Публічної 

бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, ст. 107 Цивільного кодексу України, провела 

обстеження об’єктів передачі майна Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (ЄДРПОУ 

42680304),  юридична адреса: Україна, 37501, Полтавська область, 

Лубенський район,    с. Вільшанка, вул. Центральна, 38 А  і склала даний акт 

про те, що все  майно Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області  передане Публічній бібліотеці 

імені Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 



Полтавської області (ЄДРПОУ 37137977), юридична адреса: Україна, 37502, 

Полтавська область м. Лубни, проспект Володимирський, 43, 
а саме:  
1. Необоротних активів (первісна вартість) – 1002055,16 грн., у тому числі:  
- основнізасоби – 222760,00 грн.;  
- інші необоротні матеріальні активи – 779295,16 грн;  
2. Виробничі запаси – 52478,79 грн.;  
3. Грошових коштів – 0,00 грн.;  
4. Дебіторської заборгованості – 0,00 грн., у тому числі:  
- перед бюджетом – 0,00 грн.;  
- з оплати праці – 0,00 грн.;  
5. Кредиторської заборгованості – 0,00 грн., у тому числі:  
- перед бюджетом – 0,00 грн.;  
- з оплати праці – 0,00 грн. 

Разом з майном Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області Публічна бібліотека імені 
Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавськоїобласті  приймає документи, що підтверджують право власності 

(володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів. 
Додатки до передавального акту: на  34      аркушах.  
Правонаступником щодо усіх майнових і немайнових прав та 

обов’язків Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області  є   Публічна бібліотека імені 
Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 
 

 
Голова комісії:                                 _________________      Інна СИЗОНЕНКО 
 

Центральної  сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради: 
 

Заступник голови комісії:               _________________      Валентина СЬОМАК ___________________
______ (підпис)  

КисиленкоВолодимир

Васильович 
Член комісії:                                    __________________     Світлана ВАСЮК ___________________

______ (підпис)  
СоседкоТетянаАнатол

іївна 
                                                          __________________     Ельвіра ЛУКЯЩЕНКО ___________________

______ (підпис)  
Сімак Майя 

Михайлівна 
                                                          __________________     Cніжана КИРИЧЕНКО 
 
 
 
 

___________________
______ (підпис)  

Савченко 

АнтонінаМиколаївна 
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