
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
18 серпня 2021 року 
 
Про заходи зі списання 

пам’ятника В.І.Леніна та 

пам’ятника-бюста 
С.М.Кірова  
 
 

У зв’язку із визначенням непридатності майна (пам’ятника) та 

відсутністю інших шляхів його використання, з метою ефективного 
управління комунальним майном  Лубенської міської ради та забезпечення 

надходження коштів до місцевого бюджету, відповідно до Положення про 

порядок списання майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста Лубни, затвердженого рішенням Лубенської 

міської ради від 25.05.2012 року зі змінами,  враховуючи закон України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   
                                   міська рада в и р і ш и л а: 
1. Доручити Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин (начальник Іващенко О.Г.): 
- провести інвентаризацію пам’ятника В.І.Леніна та пам’ятника-бюста 

С.М.Кірова ;  
-залучити суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості цих виробів 

та постановки їх на баланс Управління; 
- підготувати документи зі списання цих пам’ятників з балансу  шляхом  
ліквідації. 

2.   Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

(начальник Іващенко О.Г.) виконати заходи, передбачені в п.1 цього рішення  
не пізніше жовтня 2021 року. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Іващенко О.Г.).  



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лубенського 

міського голову О.П. Грицаєнка та постійну депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.  
 

Лубенський міський голова   Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту рішення Лубенської міської ради «П Про заходи зі 

списання пам’ятника В.Ульянова (Леніна) та погруддя С. Кострикова (Кірова) з 

балансу міської ради шляхом їх ліквідації» 
22 лютого 2014 року в м. Лубни Полтавської області було демонтовано погруддя Сергія 

Кострікова більш відомого за прізвиськом «Кіров». Костріков-Кіров ввійшов в історію, як 

"Астраханський кат" - в 1920 році безпосередньо керував розстрілом демонстрації голодних 
робітників у цьому місті (до 4 тис. вбитих). Як член Політбюро несе відповідальність за 
організацію Голодомору в Україні. Ідейний натхненник Постанови ЦВК і РНК СРСР «Про 

охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної 

(соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року, яка в народі отримала сумно назву «Закону про 

п'ять колосків». Погруддя «Сталінського ката» було вилучено комунальниками і досі зберігається 

на території одного з комунальних підприємств.  
Того ж самого дня – 22.04.2014 року відповідно до розпорядження Лубенського міського 

голови було здійснено демонтаж пам’ятника Ульянова (Леніна) В. І. начебто для здійснення 

ремонтних робіт. Цей пам’ятник також було перевезено на відповідальне зберігання до одного з 

комунальних підприємств громади.  
З 21.05.2015 року набув чинності закон України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки». 
Ні погруддя Кострикова, ні пам’ятник Ульянову на сьогодні не несуть жодної історичної 

чи культурної цінності, це абсолютно типові штамповані ідоли, які масово продукувалися 

комуністичним режимом для пропаганди нової історії.  
В умовах тотального дефіциту коштів, законодавчої заборони використання цих ідолів, 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на їх списання з наступною реалізацією. Як 

свідчить досвід інших міст проведення аукціону може додатково наповнити бюджет на суму 

кількасот тисяч гривень (для прикладу м. Соснівка продало пам’ятник за  326 823 грн., м. Чоп 254 
тисячі гривень, Звенигородка 311 тисяч гривень.  

У випадку належної підготовки та проведення аукціону Лубенська громада може 

отримати значні кошти, які допоможуть розв’язати частину існуючих проблем.  
Даний проект рішення розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення про порядок списання майна, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста Лубни, затвердженого рішенням Лубенської міської ради 

від 25.05.2012 року зі змінами,: «п. 5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 

територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, 

користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують 

усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або 

тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і 

купувати…».  
 Мета прийняття даного рішення: - списання з балансу виробів використання яких за 

призначенням заборонено законом. 
Прогнозовані надходження до місцевого бюджету від  250 тис.грн. до 1 мільйона гривень 

 
 
Депутат Лубенської міської ради      Руслан ЛЯШКО 
 

  



 
ДЕПУТАТ  ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
     ЛЯШКО   РУСЛАН   ВІТАЛІЙОВИЧ 

       вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни , 37500      Liashko.Ryslan@gmail.com      тел. 095-319-00-36 
 
вих. № 98 від 06.08.2021 року 

Лубенському міському голові 
Грицаєнку О.П. 
вул. Я. Мудрого, 33 
м. Лубни 
37500 

Про включення питання «Про 

списання пам’ятника 

Ульянова (Леніна) В. І. та 

погруддя С. Кострікова 

(Кірова) з балансу міської 

ради шляхом їх ліквідації» до 

порядку денного десятої сесії 

міської ради  
 

У зв’язку із об’єктивною неможливістю  використання майна (пам’ятника 

В.Ульянова (Леніна) та погруддя С. Кострикова (Кірова)) та відсутністю інших шляхів 

його використання, з метою ефективного управління комунальним майном  Лубенської 

міської ради та забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету, відповідно до 

Положення про порядок списання майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста Лубни, затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 

25.05.2012 року зі змінами,  враховуючи закон України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», прошу включити до порядку денного чергової десятої сесії 

восьмого скликання питання ««Про списання пам’ятника Ульянова (Леніна) В. І. та 

погруддя С. Кострікова (Кірова) з балансу міської ради шляхом їх ліквідації»» 
Проект рішення, пояснююча записка - додається 
  
 

З повагою,  
Депутат Лубенської міської ради 
Лубенського району     Руслан ЛЯШКО 
 


