
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 2021 року 

 

Про реорганізацію 

Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

 

            Враховуючи лист-погодження Міністерства культури та інформаційної 

політики України від 02.03.2021р. «Щодо реорганізації закладів культури», 

відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу України, Законів України 

«Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 

територій та адміністративних центрів територіальних громад»,  Державних 

соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в 

Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. 

№72, з метою упорядкування бібліотечної мережі в Лубенській територіальній 

громаді, ефективного й раціонального використання бюджетних коштів та 

бібліотечного майна, за умови збереження доступу населення до інформаційних 

ресурсів  та задоволення потреб  громадян у сучасних  формах бібліотечного 

обслуговування через діяльність бібліотек, керуючись статтями 25, 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Реорганізувати Центральну сільську бібліотеку Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 42680304), що 

припиняється, шляхом приєднання до Публічної бібліотеки імені Володимира 

Малика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 37173977). 

2. Публічну  бібліотеку імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області вважати правонаступником усіх 

активів, майна, прав та обов’язків Центральної сільської бібліотеки Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 42680304). 

3. Утворити комісію з реорганізації Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 42680304), що припиняється, шляхом приєднання до Публічної 



бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (код ЄДРПОУ 37173977), що знаходиться за 

адресою: проспект Володимирський, 43 м. Лубни Полтавської області, 37500,  у 

складі: 

Сизоненко Інни Вікторівни – директора Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (РНОКПП: 

3153918068), голова комісії; 

Сьомак Валентини Іванівни – директора Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (РНОКПП 2113207309), заступник голови комісії; 

Члени комісії з реорганізації: 

Васюк Світлана Степанівна – заступник начальника Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (РНОКПП 2236806701); 

Лук’ященко Ельвіра Валеріївна – головний бухгалтер Управління культури 

і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (РНОКПП 3188012364); 

Кириченко Сніжана Василівна – бібліотекар 1 категорії Центральної 

сільської бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області  (РНОКПП 2670306427). 

4.  Комісії з реорганізації юридичної особи: 

4.1. У строк до 13.04.2021 року повідомити орган державної реєстрації про 

рішення щодо реорганізації юридичної особи. 

4.2. Встановити двомісячний строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог з 

дня оприлюднення рішення щодо реорганізації Центральної сільської 

бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 

що припиняється, шляхом приєднання до Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. Вимоги кредиторів розглядати в порядку, передбаченому діючим 

законодавством. 

4.3 Врегулювати трудові відносини працівників Центральної сільської 

бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області у 

відповідності до КЗпП та чинного законодавства України. 

4.4. Провести в присутності матеріально відповідальної особи суцільну 

інвентаризацію всіх активів, пасивів, майна  та зобов’язань, управлінських та 

бухгалтерських документів юридичної особи, що реорганізується, а після 

закінчення строку, для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи 

відхилення цих вимог, скласти передавальний акт. 

4.5. Оформлений та затверджений належним чином передавальний акт подати 

до органу, що здійснює державну реєстрацію. 

4.6. Основні засоби та документацію, що підлягає обов’язковому зберіганню в 

архівній установі, передати у встановленому законодавством порядку.  

4.7. Здійснити інші заходи та вчинити інші дії, передбачені чинним 

законодавством при здійсненні процедури реорганізації юридичної особи, що 

припиняється шляхом приєднання. 



5. Надати право підпису для розпорядження рахунками та підписання 

платіжних, розрахункових  та інших розпорядчих документів Центральної 

сільської бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області: першого підпису, голові комісії з реорганізації -  Сизоненко Інні 

Вікторівні, другого підпису - члену комісії з реорганізації, головному 

бухгалтеру Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області Лук’ященко Ельвірі 

Валеріївні. 

6. Місцезнаходження комісії з реорганізації Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області: площа 

академіка Олексія Бекетова, 19, м. Лубни, Полтавська область, 37500.                              

7. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області Литовченка Ю.М. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П О Г О Д Ж Е Н О:  

 

 

Секретар міської ради                                                    М.Ф. Комарова 

 

Заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради                                              І.В. Харченко 

 

Голова постійної депутатської 

комісії з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки                                              С.І. Мисник 

 

Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету                                                    Н.М. Мелентьєва 

 

Начальник  відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН                        Н.М. Уварова 

 

 

 

Литовченко 72711 
 


