
 

                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(перша сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 листопада 2020 року 

Про початок реорганізації сільських рад 
шляхом приєднання до Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області 
 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо визначення територій та адміністративних центрів 
територіальних громад»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 
червня 2020 р. № 721-р «Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Полтавської області», 
Європейської хартії місцевого самоврядування, керуючись статтями 25, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1.Розпочати процедуру реорганізації сільських рад, що припиняються, 
шляхом їх приєднання до Лубенської  міської ради Лубенського району 
Полтавської області (Україна, 37500, місто Лубни, вул. Ярослава  Мудрого, 
будинок 33, код ЄДРПОУ 21053182): 

1.1.Березотіцької сільської ради ( Україна, 37535, Полтавська область, 
Лубенський район, село Березоточа, вул. Покровська, будинок 160, код 
ЄДРПОУ 24831817); 

1.2.Вовчицької сільської ради (Україна, 37533, Полтавська область, 
Лубенський район, село Вовчик, вул. Іларіона Сухомлина, будинок 36, код 
ЄДРПОУ 22547638) ; 

1.3.Ісковецької сільської ради (Україна, 37572, Полтавська область, 
Лубенський район, село Ісківці, вул. Центральна, будинок 64А, код ЄДРПОУ 
22543830); 



1.4.Калайдинцівської сільської ради (Україна, 37525, Полтавська 
область, Лубенський район, село Калайдинці, вул. Рубцова, будинок 34 , код 
ЄДРПОУ 21062809) ; 

1.5.Окіпської сільської ради  (Україна, 37511, Полтавська область, 
Лубенський район, село Окіп, вул.Лісова, будинок 34А, код ЄДРПОУ 
22544628) ; 

1.6.Тишківської сільської ради (Україна, 37515 Полтавська область, 
Лубенський район, село Тишки, вул. Центральна, будинок 34  , код ЄДРПОУ 
21062873) ; 

1.7.Снітинської сільської ради (Україна, 37530, Полтавська область, 
Лубенський район, село Снітин, вул. Князя Володимира, будинок 2, код 
ЄДРПОУ 21057109 ); 

1.8. Хорошківської сільської ради (Україна, 37512, Полтавська область, 
Лубенський район, село Хорошки, вул. Миру, будинок 21, код ЄДРПОУ 
21049200) ; 

1.9.Засульської сільської ради (Україна, 37552, Полтавська область, 
Лубенський район, село Засулля, вул. Молодіжна, будинок 78, код ЄДРПОУ 
13955798). 

2. Встановити, що Лубенська міська рада є правонаступником всього 
майна, прав та обов’язків: 

- Березотіцької сільської ради; 
- Вовчицької сільської ради; 
- Ісковецької сільської ради; 
- Калайдинцівської сільської ради; 
- Окіпської сільської ради; 
-Тишківської сільської ради;   
- Снітинської сільської ради; 
- Хорошківської сільської ради; 
- Засульської сільської ради. 
 
3.  Міському голові Грицаєнку О.П. утворити комісії з реорганізації 

Березотіцької сільської ради, Вовчицької сільської ради, Ісковецької 
сільської ради, Калайдинцівської сільської ради, Окіпської сільської ради, 
Тишківської сільської ради, Снітинської сільської ради, Хорошківської 
сільської ради, Засульської сільської ради ( далі – комісії з реорганізації). 



4. Комісіям з реорганізації вжити заходів згідно з наступним планом: 

 4.1. Провести повну інвентаризацію майна, активів та зобов’язань, 
управлінських, бухгалтерських та інших документів відповідних сільських 
рад, а саме: провести процедуру повної інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків відповідної 
ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження 
станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію проводити в присутності матеріально 
відповідальних осіб. 

 4.2. Провести процедуру інвентаризації документів, що нагромадилися 
під час діяльності відповідних сільських рад станом на 31.12.2020 р. 
Інвентаризацію проводити в присутності матеріально відповідальних осіб.  

4.3. Підготувати передавальні акти (баланси) для прийняття на баланс 
виконавчих органів Лубенської міської ради прав, майна та зобов’язань 
відповідних сільських рад та передати їх на затвердження Лубенській міській 
раді. 

 4.4. Забезпечити процес передачі майна, активів та зобов’язань 
відповідних сільських рад до комунальної власності Лубенської 
територіальної громади згідно з затвердженим передавальним актом.  

4.5. Забезпечити передачу виконавчим органам Лубенської міської 
ради разом із майном відповідних документів, що підтверджують право 
власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти та 
документів, які підтверджують право власності або користування 
земельними ділянками. 

 4.6. Провести необхідні дії щодо закриття відповідних рахунків в 
банках, органах Державного казначейства України, отримання довідки про 
відсутність заборгованості відповідних сільських рад, здачі документів до 
архівних установ (у разі потреби) та інших дій, необхідних для припинення 
діяльності сільських рад . 

 5. Надати право  підпису для розпорядження рахунками і підписання 
платіжних та інших розрахункових документів сільських рад, що 
реорганізовуються та їх виконавчих комітетів: першого – голові комісії з 
реорганізації, другого – члену комісії з реорганізації. 

6. Уповноважити міського голову Грицаєнка О.П. затвердити акти 
приймання передачі документів, що нагромадилися під час діяльності 
сільських рад, які реорганізовуються станом на 31.12.2020 р. 



 7. Головам комісій з реорганізації вжити усіх необхідних дій, 
пов’язаних з подачею заяв державному реєстратору про припинення 
Березотіцької сільської ради, Вовчицької сільської ради, Ісковецької 
сільської ради, Калайдинцівської сільської ради, Окіпської сільської ради, 
Тишківської сільської ради, Снітинської сільської рада, Хорошківської 
сільської ради, Засульської сільської ради в результаті реорганізації шляхом 
приєднання та про зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 
Грицаєнка О.П. 

 

Лубенський міський голова      О.П.Грицаєнко 
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