
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2021 року 

 

Про затвердження передавального акта 

з реорганізації Початкового спеціалізованого  

мистецького навчального закладу  

(школа естетичного виховання) 

Лубенської художньої школи 

 

На виконання рішення Лубенської міської ради від 07.10.2021 року  «Про 

реорганізацію Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

(школа естетичного виховання) Лубенська художня школа», розглянувши 

передавальний акт, поданий комісією з реорганізації Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) Лубенська художня школа, керуючись законами України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань»,  «Про бухгалтерський облік та  фінансову звітність в 

Україні»,  ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

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

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня школа (код ЄДРПОУ: 36416185), 

місцезнаходження: Україна, 37500, Полтавська область, місто Лубни, вулиця 

Лисенка, будинок 13, до правонаступника –  Лубенської мистецької школи (код 

ЄДРПОУ: 36416170) (додається). 

2. Голові комісії з реорганізації Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) Лубенська 

художня школа  Даниленку О.В.  та директору  Лубенської мистецької школи 

Самойленко Л.О. подати державному реєстратору передавальний акт та інші 

необхідні документи для проведення реєстраційних дій в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.) 



4. Контроль за виконанням цього 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 та постійну депутатську комісію з питань  планування 

бюджету та фінансів. 

     

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток до рішення  

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

 від 16 грудня 2021 року  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Рішенням Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

 від 16 грудня 2021 року  

Лубенський міський голова  

______________ Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня школа (код ЄДРПОУ: 36416185), 

утвореної рішенням дванадцятої сесії Лубенської міської ради восьмого 

скликання від 07.10.2021 року «Про реорганізацію Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) Лубенська художня школа», зі змінами, внесеними рішенням 

чергової чотирнадцятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради від 

16.12.2021 року «Про внесення змін до рішення сесії Лубенської міської ради 

від 07 жовтня 2021 року «Про реорганізацію Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) Лубенська 

художня школа», у наступному складі:  

Даниленко  

Олександр Володимирович 

- директор Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня 

школа, голова комісії 

Самойленко  

Людмила Олександрівна 

- директор Лубенської мистецької школи, 

заступник голови комісії 

Радченко  

Оксана Миколаївна 

- головний спеціаліст Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської 

області, член комісії 

Лук’ященко  

Ельвіра Валеріївна 

- головний бухгалтер Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської 

області, член комісії 

Крець  

Валентина Михайлівна 

- секретар навчальної частини Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу (школа естетичного виховання)  

Лубенська художня школа, член комісії, 
 



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

Україні», ст. 107 Цивільного кодексу України та рішенням Лубенської міської 

ради від 07.10.2021 року «Про реорганізацію Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) Лубенська 

художня школа», що припиняється шляхом приєднання до Лубенської 

мистецької школи, провела обстеження об’єктів передачі майна Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) Лубенська художня школа (код ЄДРПОУ: 36416185), юридична 

адреса: Україна, 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. Лисенка, 13, і 

склала даний акт про те, що все майно Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) Лубенська 

художня школа передано правонаступнику - Лубенській мистецькій школі (код 

ЄДРПОУ: 36416170), юридична адреса: Україна, 37500, Полтавська область 

місто Лубни, вул. Мистецька, 17, а саме:  

1. Необоротні активи (первісна вартість) – 1198677,02 грн.,  

у тому числі:  

- основні засоби – 1130413,79 грн.;  

- інші необоротні матеріальні активи – 68263,23 грн.  

2. Виробничі запаси – 33309,40 грн.  

3. Грошові кошти – 0,00 грн.  

4. Дебіторська заборгованість – 0,00 грн.,  

у тому числі:  

- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00 грн. 

5. Кредиторська заборгованість – 0,00 грн.,  

у тому числі:  

- перед бюджетом – 0,00 грн.;  

- з оплати праці – 0,00 грн.  

Разом з активами та матеріальними цінностями закладу, що 

припиняється, Лубенська мистецька школа приймає документи, що 

підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на 

об’єкти основних засобів.  

Додаток до передавального акта на 7 аркушах додається.  

Правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня школа є Лубенська мистецька 

школа.  
 

Голова комісії: ____________ Даниленко О.В. 

 

Заступник голови комісії: ____________ Самойленко Л.О. 

 

Член комісії: 

 

____________ Радченко О.М. 

 

 ____________ Лук’ященко Е.В. 

 

 ____________ Крець В.М. 



Пояснювальна записка  

до  рішення чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області  від 16.12.2021 р.  

«Про затвердження передавального акта Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу  (школа естетичного виховання) 

Лубенської художньої школи» 

 

  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб підприємців та громадських формувань» передбачено, що для державної 

реєстрації припинення юридичної особи в результаті її приєднання необхідним є 

подання передавального акта. Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 

передавальний акт затверджується  учасникам юридичної особи або органом 

який прийняв рішення про її припинення, крім випадків встановлених законом. 

  Таким чином постає необхідність винесення на розгляд та затвердження 

рішенням сесії Лубенської міської ради передавального акта з реорганізації 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу  (школа 

естетичного виховання) Лубенської художньої школи, що припиняється шляхом 

приєднання до Лубенської мистецької школи, що є правонаступником всього 

майна, прав та обов’язків.  

  У зв’язку з вищевикладеним, з метою завершення процедури 

реорганізації виноситься питання на розгляд сесії про затвердження 

передавального акта. 

  Прийняття цього рішення не потребує додаткових витрат з міського 

бюджету. 

 

 

 

Начальник  Управління культури 

і мистецтв виконавчого комітету 

міської ради        

 

 

 

Ю.М. Литовченко 

 

 

 


