
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

      (чотирнадцята сесія восьмого скликання)  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 грудня 2021 року  

  

Про внесення змін до рішення  Лубенської 

міської ради від 07 жовтня 2021 року 

«Про реорганізацію Початкового  

спеціалізованого мистецького навчального  

закладу (школа естетичного виховання)  

Лубенська художня школа» 
    

             У зв’язку із кадровими змінами, що відбулись в Управлінні культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради, відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

  1. Внести зміни до п.3 рішення Лубенської міської ради від 07 жовтня 

2021 року «Про реорганізацію Початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного виховання) Лубенська художня 

школа»,  а саме: 

  - виключити Васюк Світлану Степанівну (РНОКПП 2236806701) зі складу 

комісії з реорганізації Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу (школа естетичного виховання) Лубенська художня школа; 

  - призначити Радченко Оксану Миколаївну (РНОКПП 3074417420) - 

головного спеціаліста Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області членом 

комісії з реорганізації Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу (школа естетичного виховання) Лубенська художня школа.  

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти та 

науки. 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

  



 

Пояснювальна записка  

до  рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  від 16.12.2021 р. 

«Про внесення змін до рішення Лубенської 

міської ради від 07 жовтня 2021 року «Про реорганізацію Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу 

(школа естетичного виховання) Лубенська художня школа» 

 

  Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні» в даному проєкті рішення  викладені для розгляду  

та  затвердження на сесії  Лубенської  міської  ради Лубенського району 

Полтавської області зміни до комісії з реорганізації Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) Лубенської художньої школи, затвердженої рішенням дванадцятої 

сесії Лубенської міської ради восьмого скликання від 07.10.2021 року «Про 

реорганізацію Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

(школа естетичного виховання) Лубенської художньої школи». 

 Відповідно до запису у витязі  з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична особа 

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня школа (код ЄДРПОУ 36416185) 

перебуває в стані припинення.  

Прийняття даного рішення Лубенської міської ради викликане кадровими 

змінами дозволить провести державну реєстрацію припинення юридичної 

особи.  

Прийняття цього рішення не потребує додаткових витрат з міського 

бюджету. 

  

  

   

Начальник  Управління культури 

і мистецтв виконавчого комітету 

міської ради      

 

 

 

Ю.М. Литовченко 

 

 


